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Inleiding
Beste lezer,
Voor u ligt een beknopt beschrijvend verslag van het onderzoek dat we uitvoerden naar de recente
jongerenklimaatbetogingen. Het verslag bevat een eerste analyse van de data en dient om de
deelnemers aan onze vragenlijst en tevens het bredere publiek te informeren.
Concreet bevroegen we tussen 24 januari en 12 februari 510 leden van de Facebookgroep “Youth for
Climate” (YfC)—de officiële Facebookpagina die onderhouden wordt door Kyra Gantois en Anuna De
Wever. 213 respondenten bevroegen we tweemaal, zowel na de derde als na de vierde jongerenactie.
In het weekend tussen deze twee jongerenbetogingen vond tevens de grootste Belgische
klimaatbetoging ooit plaats: 70.000 deelnemers stapten op zondag 27 januari mee in de “Rise for
Climate”-mars. Op die manier geloven we dat we met deze survey een mooie momentopname
gemaakt hebben van een uitzonderlijk fase in de geschiedenis van mobilisatie rond het klimaat.
De structuur van ons rapport is als volgt. Eerst lichten we kort het betogingsonderzoek van de
onderzoekgroep Media, Middenveld & Politiek toe (M²P; Universiteit Antwerpen). Vervolgens leggen
we omstandig enkele praktische en methodologische kenmerken van onze steekproef toe. Belangrijk
om te weten is dat onze vragenlijst een “zelf-selectie”-steekproef is. We hebben dus geen
representatief staal van “de” klimaatspijbelaar getrokken. Wel laten deze data ons toe om
nauwkeurige vergelijkingen te maken tussen groepen binnen onze steekproef (jongeren die betoogden
versus jongeren die niet betoogden, jongens versus meisjes, etc.) en tussen onze steekproef en een
representatief staal van Belgische jongeren. Op die manier geloven we sterk dat onze nietrepresentatieve steekproef toch erg waardevol is. Na deze uitgebreide methodologische informatie
gaat het eigenlijke rapport van start. We beschrijven onze steekproef in termen van
sociodemografische samenstelling, gaan dieper in op participatiepatronen en drijfveren en geven de
politieke attituden van de jonge respondenten weer. Ook lichten we hun houding ten opzichte van
spijbelen, de al dan niet ondersteunende houding van hun omgeving, en de acties in naam van het
klimaat op hun scholen toe.
Graag bedanken we alle deelnemers aan onze vragenlijst voor hun tijd en moeite. Specifiek willen we
ook Kyra Gantois bedanken om ons te woord te staan en om de vragenlijst uit naam van Youth for
Climate online te plaatsen.

Veel leesplezier,
Ruud, Michiel & Louise
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Het betogingsonderzoek van M²P
De onderzoeksgroep M²P (UAntwerpen; Prof. Stefaan Walgrave) voert sinds meer dan 20 jaar
onderzoek uit naar betogingen en betogingsparticipatie. Het doet dit vanuit twee verschillende
invalshoeken.
Eén onderzoekslijn bevraagt deelnemers aan betogingen “on the spot”. Met een team van
onderzoekers en een op maat gemaakte vragenlijst wordt een zoveel mogelijk representatieve
steekproef van de totale populatie van een specifieke betoging getrokken. Dit gebeurt volgens een
beproefde methode die ervoor zorgt dat elke betoger evenveel ‘kans’ heeft om te worden
geselecteerd (voor meer info over de methode, zie www.protestsurvey.eu ). Deze onderzoekslijn leert
ons wie er deelneemt aan een specifieke protestactie, hoe deze mensen gemobiliseerd zijn en waarom
deze deelnemers juist op straat komen. Het grote voordeel van deze methode is dat ze
betogingsparticipatie contextualiseert. Veel onderzoek naar betogers gebeurt op basis van algemene
bevolkingssurveys. Dergelijke surveys leren ons niets over de specifieke omstandigheden van
betogingsdeelname. Protest surveys doen dat wel, en hebben intussen als methode internationaal
navolging gekregen. Tussen 2000 en 2014 bevroeg M²P in totaal 28 betogingen, waaronder meerdere
klimaatmarsen en vakbondsbetogingen, stille marsen (Mars voor Joe van Holsbeeck; stille optocht in
Antwerpen), Vlaams-nationalistische protestacties (Mars voor Vlaamse onafhankelijkheid) en
Belgischgezinde betogingen (Niet in onze naam; No government, Great country).
Een andere onderzoekslijn bevraagt mogelijke deelnemers aan protest voor én na een specifieke actie.
Het grote nadeel van eerder genoemde onderzoekslijn is dat we niets leren over wie niet deelneemt;
we bevragen immers enkel deelnemers. Door mogelijke participanten voor en na te bevragen leren
we meer over welke factoren ervoor zorgen dat onder potentieel geïnteresseerden, sommigen
uiteindelijk opdagen en andere thuisblijven. Op die manier bevroegen we onder andere (niet)deelnemers aan de “Grote Parade” van Hart boven Hard (29 maart 2015), (niet-)deelnemers aan een
“Witte Woede”-zorgsectoractie van LBC-NVK (24 november 2016) en (niet-)deelnemers aan de
vakbondsbetoging van ACV Openbare Diensten (28 september 2018). Waar de sterkte van deze
methode ligt in het opleveren van gecontextualiseerde gegevens aangaande deelnemers én nietdeelnemers, heeft deze methode ook een nadeel. Het is met name onmogelijk om met deze methode
beschrijvende uitspraken te doen met representatieve zeggingskracht over al diegenen die (niet)deelnemen. De reden daarvoor is simpel: de steekproef die we trekken is hoegenaamd niet
representatief. Respondenten beslissen zelf of ze al dan niet de vragenlijst beantwoorden, en dit leidt
logischerwijze tot (mogelijke) vertekeningen. Waar deze methode wel uitermate geschikt voor is, is
om binnen de steekproef karakteristieken van deelnemers en niet-deelnemers te vergelijken.
Extrapoleren naar alle (niet-)deelnemers aan de actie is echter moeilijk, en met dergelijke
veralgemeningen moet uiterst voorzichtig omgesprongen worden.

Onze steekproef van Youth for Climate toegelicht
We bevroegen sympathisanten van de Facebookpagina “Youth for Climate”—de officiële pagina van
het jongerenprotest onderhouden door Kyra Gantois en Anuna de Wever—volgens het
bovenvermelde voor én na design. Daarvoor namen we persoonlijk contact op met Kyra Gantois, die
de link naar onze survey uit naam van Youth for Climate online plaatste om 20u45 op donderdag 24
januari—die dag demonstreerden 35.000 jongeren in Brussel op de derde jongerenklimaatactie. De
Facebookpagina van Youth for Climate werd op dat moment gevolgd door ongeveer 9500 personen.
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Enkele praktische aspecten van de survey toegelicht:











De survey werd aangekondigd en
opgesteld in zowel het Nederlands als het
Frans.
Als tegemoetkoming werden er 10 duocinematickets verloot onder
respondenten die de survey volledig
invulden.
Respondenten werden uitgebreid
gebriefd over het doel van de survey en
de vertrouwelijkheid van de verzamelde
gegevens. We vonden dergelijke
uitgebreide briefing uitermate belangrijk
gezien we verwachtten data van
minderjarigen te verzamelen.
Op het einde van de survey vroegen we
aan respondenten om hun e-mailadres achter te laten. Dit om hen een beschrijvend rapport
met resultaten toe te kunnen zenden (dit leest u nu); om hen voor vervolgonderzoek te
kunnen contacteren; om hen in het cinematicket verlotingssysteem te kunnen stoppen.
De eerste golf van de Youth for Climate survey—de zogenaamde “vóór-bevraging”—ging van
start op donderdag 24 januari om 20u45 en werd afgesloten op zondag 27 januari (10 uur).
De tweede golf van de Youth for Climate survey—de zogenaamde “nà-bevraging”—werd
opgestart op vrijdag 1 februari om 15 uur—een dag na de vierde YfC-betoging. We
contacteerden alle deelnemers van golf 1 die hun e-mailadres achterlieten, en vroegen hen
om ditmaal een meer beknopte vragenlijst in te vullen. Deze survey werd afgesloten op
dinsdag 12 februari om 10 uur.

Enkele methodologische aspecten van de survey toegelicht:






In totaal klikten 970 respondenten op de “golf 1”-link naar de Youth for Climate survey. Van
deze 970 startten 892 respondenten daadwerkelijk met het invullen van de vragenlijst en
vulden 576 respondenten de vragenlijst volledig in. 510 van deze 576 respondenten zijn
scholier (middelbare school of lager) of student (op hogeschool of universiteit). Van deze 510,
hebben 439 scholieren/studenten hun e-mail opgegeven. In onze analyses van de golf 1-data
werken we met deze 439 respondenten.
230 van de 439 respondenten startten aan golf 2 van de vragenlijst, en 213 vulden deze kortere
tweede survey volledig in. Voor onze analyses van de golf 2-data werken we daarom met een
steekproefomvang van N = 213.
Belangrijk: onze survey is een gemakssteekproef die elementen van zelfselectie en de
sneeuwbalmethode combineert en is dus allesbehalve representatief. Zij is niet representatief
voor alle volgers van de Youth for Climate Facebookpagina, noch voor de deelnemers aan de
verschillende jongerenklimaatmarsen. We kunnen op basis van deze survey dus moeilijk sterk
veralgemenende uitspraken doen. Dat blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de taal waarin onze
survey is ingevuld: slechts 8,5% van onze respondenten vulde de Franstalige versie in, terwijl
we sterk vermoeden dat het aandeel Franstalige jongeren onder de klimaatspijbelaars hoger
is. Door gebruik te maken van Youth for Climate als lanceerplatform rekruteerden we dus
vooral Nederlandstalige jongeren en is onze dataset op dat vlak vertekend. Maar ook voor de
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Youth for Climate-sympathisant is onze vragenlijst niet noodzakelijk representatief: misschien
vond onze vragenlijst sneller zijn weg in groepen van erg actieve klimaatjongeren, haakten
jongeren met minder (vrije) tijd sneller af, of wisten we beter de sterk digitaal onderlegde
jongere te bereiken.
Wel kunnen we binnen onze survey accurate vergelijkingen maken tussen groepen
respondenten—zoals bijvoorbeeld tussen jongeren die al deelnamen aan marsen en jongeren
die dat nog niet deden; of tussen jongeren waarbij er op school bepaalde acties rond het
klimaat ondernomen worden en jongeren waarbij dit niet het geval is. Ook kunnen we onze
dataset vergelijken met andere, wel representatieve stalen van de Belgische jeugd. Ook dat
levert interessante vergelijkingen op.
Deze survey is—voor zover wij weten—de meest uitgebreide en systematische bevraging van
klimaatjongeren. Hoewel we op geen enkele wijze kunnen achterhalen hoe vertekend (of hoe
correct) onze steekproef juist is en in welke mate ons steekproef de populatie van alle
klimaatjongeren benadert (iets dat naar ons aanvoelen ook nog eens voortdurend in beweging
is), is de survey waardevol, op voorwaarde dat haar resultaten correct geïnterpreteerd
worden. Het is dan ook onze grote en uitdrukkelijke wens dat lezers (en verspreiders) van dit
rapport de reikwijdte van de gerapporteerde gegevens goed begrijpen. Vandaar deze
methodologische details vooraan in dit rapport.
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Sociodemografische beschrijving
Geslacht: meisjes aan de macht?
Zijn de huidige Klimaatmarsen ‘vrouwelijk’? Een veel bediscussieerd aspect betreft de samenstelling
van de jongerenacties in termen van geslacht. Daarbij valt op dat de voortrekkers van veel
jongerenacties vrouwen zijn: met Greta Thunberg, Anuna De Wever, Kyra Gantois, maar ook Laura
Cools, Hanne De Guytenaere en Adelaïde Charlier zijn de boegbeelden van de jongerenklimaatmarsen
vrouw (al willen zij daar niet allen op aangesproken worden). Ook rond andere thema’s lijken jonge
vrouwen het voortouw te nemen: denk maar aan Emma Gonzales, de spilfiguur van de Amerikaanse
gun-control jongerenbeweging.
Traditioneel toont onderzoek naar geslacht en protestparticipatie een “genderkloof” aan: het zijn
vooral mannen die protesteren. Wel krimpt deze kloof doorheen de tijd. Vrouwen klimmen met andere
woorden naar een meer gelijke vertegenwoordiging op straat.1 Hoe vertalen de bovengenoemde
vrouwelijke rolmodellen zich naar de man-vrouwverhoudingen in onze steekproef?

Verdeling naar geslacht
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Figuur 1: Verdeling naar geslacht voor deelnemers en niet-deelnemers

Wat ten eerste opvalt is dat de grote meerderheid van onze respondenten aangeeft vrouw te zijn.
Maar liefst twee respondenten op drie (65,6%) is vrouw. Onze survey kleurt dus sterk vrouwelijk. Toch
verschillen deze vrouwen in onze survey niet zozeer van hun mannelijke leeftijdsgenoten: ze nemen in
gelijke mate deel aan de klimaatmarsen (54,4% van de vrouwelijke respondenten geeft aan
deelgenomen te hebben aan een YfC-actie tegenover 57,3% van de mannelijke jongeren; dit verschil
is niet statistisch significant), ze zijn even tevreden over de werking van de democratie, praten even
vaak over politiek, en situeren zich in gelijke mate links dan wel rechts in het politieke spectrum. Wel
geven mannelijke deelnemers aan sterker geïnteresseerd te zijn in politiek, maar dat patroon vinden
we ook in algemene populatie surveys terug.
Kortom, het antwoord op boven gestelde vraag is genuanceerd: ja, wat boegbeelden en aandeel in
onze survey betreft zijn de klimaatmarsen duidelijk vrouwelijk. Maar ook: binnen onze sterk
1

Stolle, D., & Hooghe, M. (2011). Shifting inequalities: Patterns of exclusion and inclusion in emerging forms of
political participation. European Societies, 13(1), 119-142.
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vrouwelijke sample nemen jongens en meisjes verhoudingsgewijs in gelijke mate deel aan de
klimaatacties; het is niet zo dat het aandeel deelnemers binnen de categorie “vrouw” groter is
vergeleken met die binnen de categorie “man”. Wat we wel stellig kunnen concluderen is dat binnen
onze steekproef naar klimaatjongeren de participatiekloof tussen mannen en vrouwen gedicht is.
Sterker nog: ze is onbestaande, en dat is opmerkelijk gegeven de traditionele genderkloof bij
protestparticipatie. In termen van ongelijke gendervertegenwoordiging op straat lijken de huidige
jongerenklimaatmarsen dus op zijn minst een veelbelovende stap in de richting naar meer gelijke
vertegenwoordiging op straat.

Leeftijd en opleidingsniveau: welke jongeren?
Wat met de leeftijd van onze respondenten? Zij zijn gemiddeld 17 en een half jaar oud. Opgedeeld in
een groep deelnemers en een groep niet-deelnemers, stellen we vast dat de deelnemers aan de
klimaatbetogingen gemiddeld jonger zijn dan de niet-deelnemers uit ons sample. Dit geldt althans voor
de eerste drie betogingen van Youth for Climate. De logische verklaring voor dit significante verschil
lijkt te zitten in het feit dat de hogeschool- en universiteitsstudenten uit onze steekproef in die periode
examens hadden, en dus minder talrijk aanwezig konden zijn in vergelijking met de jongere scholieren.
Driekwart van de 194 niet-deelnemers uit onze steekproef is student in het hoger onderwijs. Onder de
aangehaalde redenen voor niet-deelname wordt de praktische reden ‘Ik had andere verplichtingen
(schoolplicht/examens/werk/…) door 77,3% van de niet-deelnemende studenten aangevinkt. Kortom,
de examenperiode speelde hier duidelijk een rol.
Obs.
439
245
194

Steekproef
Deelnemers
Niet-deelnemers

Gem. (std. afw.)
17,6 (2,3)
16,7 (1,7)
18,8 (2,3)

Min
13
13
13

Max
27
23
27

Tabel 1: Gemiddelde leeftijd

Figuur 2 toont het opleidingsniveau van onze steekproef:
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Figuur 2: Verdeling naar opleidingsniveau voor deelnemers en niet-deelnemers
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Figuur 2 toont dat onze respondenten vooral uit het algemeen secundair onderwijs komen (ongeveer
50%), en dat er onder deelnemers een sterke oververtegenwoordiging is van studenten uit het
algemeen secundair onderwijs. Dit oververtegenwoordigingspatroon gaat meer in het algemeen op
voor heel het secundair onderwijs (de groene balkjes zijn groter dan de donkergrijze). Voor studenten
uit het hoger onderwijs zien we het omgekeerde patroon. Zij zijn sterker vertegenwoordigd onder de
niet-deelnemers (de groene balkjes zijn korter dan de donkergrijze). Ook hier: de examenperiode lijkt
hier een belangrijke factor.
Deze conclusie wordt verder versterkt door de evolutie getoond in figuur 3. Onze gegevens tonen aan
dat naarmate de tijd verstreek, alsmaar meer hogeschool- en universitaire studenten deelnamen aan
de YfC-betogingen. Waar aanvankelijk slechts 3,4% van onze hoger onderwijs-respondenten aangaf
deelgenomen te hebben aan de eerste YfC-betoging, is dit voor de vierde YfC-betoging gestegen tot
meer dan 20%.2

Deelnemers binnen groep
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Hogeschool- en universiteitsstudenten

YfC IV
Scholieren

Figuur 3: Hogeschool- en universiteitsstudenten sluiten zich aan

2

Let op: de cijfers van YfC IV komen uit de tweede bevragingsgolf, op basis van een kleiner sample. Aangezien
dat we ook binnen de eerste drie YfC-acties een duidelijke stijgende lijn zien, en deze met hetzelfde sample
gemeten werden, hebben we vertrouwen in onze conclusie.
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Participatiepatronen
Deelname per betoging

Participatie
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Figuur 4: Participatiepatronen voor vijf klimaatmarsen

Figuur 4 toont voor de eerste vier YfC-betogingen en de Rise for Climate-betoging van zondag 27
januari de verhouding van deelnemers, mensen die overwogen hebben om deel te nemen en nietdeelnemers binnen onze steekproef. Let op: aangezien de informatie voor de RfC-betoging en de
vierde YfC-betoging gebaseerd is op de vervolgsurvey, is de steekproefomvang voor die betogingen
kleiner.
Wat valt op? De figuur maakt duidelijk dat er onder de Youth for Climate-Facebooksympathisanten
een sterk draagvlak gegroeid is voor de klimaatmarsen. Het deel van de respondenten dat niet
overwogen heeft om deel te nemen aan een YfC-betoging neemt stelselmatig af: terwijl er voor de
eerste YfC-betoging (10 januari) nog 42,6% van de respondenten aangeeft deelname niet overwogen
te hebben, is dit voor de vierde YfC-betoging (31 januari) geslonken naar 16,2%. Het
mobilisatiepotentieel voor de jongerenmarsen lijkt dus doorheen de onderzoeksperiode te stijgen.
Dit kan niet gezegd worden van de actuele protestparticipatie. Met een relatieve piek voor de derde
YfC-betoging—indien we de RfC-betoging buiten beschouwing laten—ligt de trend qua
deelnamecijfers die we in onze surveydata vinden mooi in dezelfde lijn als de cijfers van de totale
opkomst bij de eerste vier YfC-betogingen (de opkomst voor de eerste vier YfC-betogingen steeg van
3000 over 12.500 naar 35.000, met een relatieve terugval naar 27.500 (waarvan 15.000 in Luik)). Dat
onze surveydata deze trend in ruwe mate capteert, geeft ons vertrouwen in onze steekproef.
Ten slotte: in het publieke debat over de klimaatspijbelaars is er heel wat te doen over het feit dat de
jongeren op donderdag en tijdens de schooluren protesteren. De vraag werd daarbij gesteld of deze
jongeren ook in het weekend hun stem zouden laten horen? De Rise for Climate mars van zondag 27
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januari laat ons toe om daar uitspraken over te doen. Wat blijkt: een goede 60 procent (58,8%) van
alle respondenten die reeds deelnamen aan minstens één van de donderdagbetogingen, gaf aan ook
deelgenomen te hebben aan de zondagsmars, en 38% van deze donderdag-deelnemers nam
participeren aan de zondagsmars in overweging. Kortom, een meerderheid van donderdagbetogers liet
ook op zondag van zich horen.

Drijfveren en motieven
Waarom nemen respondenten deel aan een Youth for Climate-betoging? In de eerste golf van onze
survey legden we respondenten acht verschillende motieven voor. Voor elke beweegreden kon de
respondent vervolgens aangeven hoe belangrijk hij of zij dat motief vond. De acht stellingen gingen
van “Omdat het vijf voor twaalf is en er nu daadwerkelijk actie ondernomen moet worden” over
“Omdat ik mijn mening wil uiten” en “Omdat ik het publiek bewust wil maken” tot “Omdat ik druk op
politici wil uitoefenen om zaken te veranderen” en “Omdat ik het spannend vind om te spijbelen”.
Dat de Youth for Climate-sympathisant de klimaatproblematiek als zeer urgent ervaart, hoeft niet te
verrassen: maar liefst 97% van de respondenten heeft aangevinkt dat hij/zij de urgentie van de
klimaatproblematiek een (zeer) belangrijke drijfveer vindt. Maar ook de andere motieven worden als
(zeer) belangrijk ervaren: “publieke opinie beïnvloeden” (96%) en ook “druk op politici uitoefenen”
(93%) scoren bijzonder hoog. De motieven die het hoogste scoren bij de klimaatjongeren worden in de
wetenschappelijke literatuur omschreven als “instrumenteel” of “doelgericht”. De klimaatbetogers
betogen niet zozeer om “expressieve” redenen; om hun gedacht eens goed gezegd te hebben en hun
grieven te uiten. Ze willen vooral iets gedaan krijgen.3 Met 2.44% blijkt spijbelen helemaal geen
belangrijk motief, al is het natuurlijk ook sociaal wenselijk om dit motief als onbelangrijk te
bestempelen. Verder in dit rapport meer over “spijbelen”.

Framing van de klimaatproblematiek: wiens schuld en wie moet het oplossen?
In de eerste survey vroegen we wie of wat, volgens de respondent, schuldig is aan de
klimaatproblematiek, alsook wie of wat de problematiek dient op te lossen. Deze vraag hebben we
open bevraagd en de antwoorden hebben we achteraf gecodeerd. De grijze balkjes in figuur 5 tonen
aan hoe vaak een bepaalde situatie of actor als schuldige of verantwoordelijk voor het probleem wordt
gezien. De groene balkjes tonen welke situatie of actor als verantwoordelijke voor de oplossing wordt
aangeduid. Respondenten konden telkens meerdere partijen aanduiden, daarom overtreft het totaal
telkens 100%.
Wat valt op? Eerst en vooral: de klimaatjongeren vulden omstandige antwoorden in. In totaal schreven
de 439 respondenten samen 729 schuldaanwijzingen en 1082 maal een actor of groep op die voor een
oplossing zou moeten zorgen. Ook straf: zelden wordt slechts één schuldige of verantwoordelijke
aangeduid. De jongeren erkennen de complexiteit van het probleem en schrijven in hun open
antwoorden dat meerdere groepen samen voor een oplossing moeten zorgen—zo schuift 27% van de
respondenten minstens 3 verschillende types actoren naar voren die samen de klimaatproblematiek
kunnen oplossen.
Eén groep actoren steekt met kop en schouders boven andere verantwoordelijken uit: het zijn volgens
de jongeren vooral politici die het voortouw moeten nemen. De grootste schuldige voor de huidige
stand van zaken blijft, in de ogen van de respondent, de “regering/overheid/politici” (50,2%) die te
3

Walgrave, S., Van Laer, J., Verhulst, J., & Wouters, R. (2013). Why do people protest? Comparing
demonstrators’ motives across issues and nations. Media, movements and politics.
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weinig actie onderneemt. In bijna 80% van de antwoorden op de oplossings-vraag wordt er naar
diezelfde groep actoren—politici—gewezen wanneer het op het oplossen van de problematiek
aankomt. Opvallend: “De bevoegde minister(s)” of specifieke klimaatministers worden zo goed als niet
(slechts in 3/460 antwoorden) genoemd als schuldige voor de klimaatproblematiek, noch als

Verantwoordelijken voor het probleem en voor de oplossing
50,22
huidige regering/politici

79,85

wij allemaal/iedereen
producenten/bedrijfsleven/industrie/multinationals
10,22
burger/individu/consument
het kapitalistische systeem
vorige generaties
schuldwijzen heeft geen zin
ander antwoord
Westerse consumptiemaatschappij
onwetendheid
onverschilligheid
EU/VN/wereldleiders
vleeseters
verstokte automobilisten/bedrijfswagens
klimaatprobleemsceptici
rijken
overbevolking in ontwikkelingslanden
0,65
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Figuur 5: Verantwoordelijk voor probleem en oplossing volgens respondenten
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oplossing (2,18%). Het zijn “de politici” in het algemeen die volgens de respondenten een
verpletterende verantwoordelijkheid dragen. Dit is een relevant resultaat in het licht van de smscampagne die Act for Climate Justice georganiseerd heeft en (mee) geleid heeft tot het ontslag van
klimaatminister Joke Schauvliege. Dat bevoegde klimaatministers nauwelijks genoemd worden door
de YfC-Facebooksympathisanten toont duidelijk aan dat Youth for Climate geen persoonlijke
campagne voerde, maar eerder de politiek in het algemeen voor haar verantwoordelijkheid plaatst.
Ook relevant: de jongeren lijken niet te vervallen in een spelletje vingerwijzen, en kijken ook naar
zichzelf. De “burger/individu/consument” wordt in iets meer dan 10% van de antwoorden specifiek
genoemd als schuldige en in 43,5% genoemd als deel van de oplossing. In het verlengde daarvan ligt
het argument “Wij allemaal/iedereen”. Dit laatste wordt in 37,2% van de antwoorden genoemd als
schuldige en in 35% als deel van de oplossing. Zowel de ‘culpabilisering’ als de ‘verantwoordelijkheid’
van het individu is dus zeker reëel aanwezig bij klimaatjongeren, althans in onze steekproef. Ten slotte
worden ook producenten en de industrie frequent genoemd als oorzaak (21,9%) en oplosser (15,9%)
van de klimaatproblematiek.
Samenvattend: de klimaatjongeren uit onze steekproef vinden dat politici het voortouw moeten nemen
in het bestrijden van de klimaatproblematiek, maar beseffen dat politici alleen de klus niet kunnen
klaren. Ook individuen, zowel als burger en als consument dienen hun steentje bij te dragen. En ook het
bedrijfsleven en de producenten moeten mee. Deze drievuldigheid van politiek, burger en markt, en
met name nauwere samenwerking tussen deze drie actoren, wordt door de respondenten naar voren
geschoven als oplossing voor het klimaatprobleem.

Infokanalen en gezelschap
Hoe werden jongeren geïnformeerd over de op til zijnde donderdagbetogingen? Figuur 6 toont welke
informatiekanalen respondenten het belangrijkst vonden.

Informatiekanalen voor YfC-betogingen (N=416)
Online social media (vb. Facebook of Twitter)

65,87

Radio of televisie

10,58

Vrienden of kennissen

8,89

Kranten (gedrukt of online)

6,73

Mensen op school

5,77

Partner, familie of gezinsleden

1,68

Via een organisatie (bijeenkomst,
ledenmagazine, website, nieuwsbrief…)

0,24

Medeleden van een organisatie of vereniging

0,24
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Figuur 6: Overzicht belangrijkste informatiekanalen

Een meerderheid (65,9%) van onze respondenten geeft aan dat ze vooral via Facebook of Twitter
geleerd hebben over Youth for Climate; zo goed als niemand spreekt van “een organisatie” als
informatiekanaal. De YfC-acties zijn duidelijk “grassroots” en “bottom-up”. In de wetenschappelijke
13

literatuur wordt ook wel eens gesproken over een verschuiving van “collectieve” naar “connectieve”
actie, waarbij organisaties plaats moeten maken voor digitale netwerkstructuren als middel om
mensen op de been te krijgen.4 De YfC-acties zijn hier een mooie Belgische illustratie van.
Is er een verband tussen hoe jongeren geïnformeerd zijn en of ze ook effectief deelnemen? Een
bivariate correlatieanalyse toont aan van wel.
Voor de respondenten die aangeven dat ze voornamelijk via een klassiek medium (radio, televisie of
kranten) gehoord hebben over de Youth for Climate-betogingen, geldt dat 41.6% heeft deelgenomen
aan één van de eerste drie YfC-betogingen. Voor de respondenten die aangeven dat ze voornamelijk
via Facebook of Twitter gehoord hebben van Youth for Climate geldt echter dat 55,1% aan tenminste
één van de eerste drie YfC-betogingen heeft deelgenomen. Het meer interactieve medium—waar
jongeren kunnen zien of en hoe andere jongeren zich engageren—kunnen we dus associëren met een
grotere kans op deelname.
Wat echter vooral opvalt, is dat geïnformeerd zijn via een vriend, een kennis of een medestudent, het
grootste “participatie-effect” bewerkstelligt. Maar liefst 77% van onze respondenten die dergelijke
interpersoonlijke contacten als belangrijkste informatiekanaal opgaven, heeft al aan tenminste één
YfC-betoging deelgenomen. Interpersoonlijke banden werken dus zeer effectief. Dit resultaat uit onze
surveydata ligt volledig in lijn met één van de meest uitvoerig onderbouwde bevindingen in
mobilisatieonderzoek: interpersoonlijk contact, en meer bepaald specifiek gevraagd of uitgenodigd
worden om deel te nemen aan een betoging is een van de sterkste voorspellers van deelname.5 Wie
gevraagd wordt door een vriend om deel te nemen, zal deze uitnodiging niet snel naast zich
neerleggen.

Gezelschap waarin deelnemers betogen
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Figuur 7: Gezelschap waarin respondenten deelnamen aan YfC-actie(s)

4

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of
contentious politics. Information, communication & society, 15(5), 739-768.
5
Schussman, A., & Soule, S. A. (2005). Process and protest: Accounting for individual protest participation.
Social Forces, 84(2), 1083-1108.
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Ten slotte: in welk gezelschap daagden deelnemers op? Volledig in de lijn der verwachtingen zien we
dat de klimaatjongeren een beweging van vrienden en studenten is (Figuur 7). Waar bij vele
“volwassenen”-betogingen het gezelschapsaandeel “met leden van een organisatie” hoge ogen gooit,
is het bij de klimaatjongeren duidelijk een meer informele vriendenclub van studie- en klasgenoten.
Dit is geen onbelangrijk detail: gezien de sterkte van vriendschapsbanden en het duidelijke
generationele aspect dat aan de basis ligt van de jongerenmarsen, valt te vermoeden dat de beweging
zich laat kenmerken door een sterke collectieve identiteit, volgens onderzoek een cruciaal ingrediënt
voor het langetermijnperspectief van een protestgolf.6
Om af te ronden: zo’n 10 procent van de deelnemers gaf aan niet in gezelschap te hebben
geparticipeerd. Dit is niet uitzonderlijk: uit verschillende onderzoeken blijkt dat in vele betogingen het
aandeel “lonely wolves” rond die 10 procent schommelt.7

Politieke attituden en gedrag
Klimaatspecifieke attituden
Wat denken de respondenten over het klimaat? Figuur 8 geeft de antwoorden op zes klimaatstellingen
weer. Het meest eensgezind zijn de jongeren over de stelling dat België ambitieuzer moet zijn op
internationaal vlak om het klimaatprobleem aan te pakken. Maar liefst 98,8% van onze respondenten
is het (helemaal) eens met deze stelling.

Klimaatstellingen
2,76
3,21
Het menselijke aandeel in de klimaatopwarming is
7,36 18,62
verwaarloosbaar
2,96
3,88
Er wordt overdreven alarmerend over de
4,78 19,59
klimaatverandering gesproken
Er moet voor België slechts één bevoegde
klimaatminister komen

68,05

68,79

29,22

24,89

27,85

13,93 4,11
1,14

Jongeren moeten beslissingsmacht hebben over
klimaatgerelateerde zaken

34,17

43,28

1,82 0,46

De uitstoot van broeikasgassen moet elk jaar met
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53,75

33,26
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Figuur 8: Overzicht antwoorden respondenten op klimaatstellingen
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Klandermans, B. (1997). The Social Psychology of Protest. Cambridge, Blackwell.
Wahlström, M., & Wennerhag, M. (2014). Alone in the crowd: Lone protesters in Western European
demonstrations. International Sociology, 29(6), 565-583; Walgrave, S., & Verhulst, J.(2009) Lonely in the
Masses. A comparative enquiry into the social embeddedness of protesters, working paper.
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We lichten er twee andere klimaatstelling uit die in onze ogen veelzeggend zijn voor de respondenten.
Ten eerste: een derde van de jongeren is het helemaal eens (34,2%) met het feit dat jongeren meer
beslissingsmacht moeten hebben over klimaatgerelateerde zaken; 43,3% is het eens met die stelling.
Waar bij de stelling over “een ambitieuzer België op internationaal vlak” 88% van de respondenten
een erg uitgesproken mening heeft (helemaal eens) is dit voor de beslissingsmacht-stelling een pak
minder het geval. Ten tweede: over stellingen die meer institutioneel politieke meningen toetsen—er
moet slechts één bevoegde klimaatminister komen—krijgen de jongeren het warm noch koud. Het is
de stelling waarbij de grootste groep jongeren aangeeft het “eens noch oneens” te zijn (27,9%).
Verder: tijdens de maand januari ging het in het maatschappelijke debat ook over de vraag of
klimaatsceptici –mensen die het verondersteld bewezen menselijke aandeel in de klimaatopwarming
willen nuanceren of in twijfel trekken—aan bod mogen of moeten komen in nieuws- en
duidingsprogramma’s (zie bijvoorbeeld De Afspraak op 21 januari). In de tweede golf van de survey
vroegen we de respondenten daarom uitdrukkelijk in welke mate ze het eens zijn met volgende
stelling: "Klimaatwetenschappers hebben voldoende bewezen dat er een klimaatverandering aan de
gang is door toedoen van menselijke activiteiten."
Hiermee willen we meten in welke mate er een klimaatconsensus is binnen onze steekproef van YfCFacebooksympathisanten omtrent het menselijke aandeel in de klimaatopwarming. Bovendien werd
exact dezelfde vraag in 2017 aan een representatief staal van de Belgische bevolking gesteld.
Onderstaande Figuur toont aan dat 8 Belgen op 10 akkoord tot helemaal akkoord gaan met de stelling.
Voor de klimaatjongeren gaat dit voor 93% van de respondenten op. Meer nog dan de Belgische
bevolking in het algemeen is de klimaatjongere ervan overtuigd dat het bewezen is dat
klimaatverandering een menselijke oorzaak heeft.

"Klimaatwetenschappers hebben voldoende bewezen dat er een
klimaatverandering aan de gang is door toedoen van menselijke
activiteiten."

Representatieve steekproef BE bevolking
(Klimaatenquête 2017)
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Figuur 9: Consensus over menselijke factor aangaande klimaatverandering in sample en in Belgische bevolking

Een allerlaatste discussiepunt in het publieke debat betrof de mate waarin de klimaatjongeren
pessimistisch zouden zijn over de toestand en oplossingen van het klimaat. Opvallend: respondenten
die al aan tenminste één van de vijf bovengenoemde betogingen hebben deelgenomen zijn gemiddeld
iets optimistischer dan niet-deelnemers, al ligt de gemiddelde score nog altijd dichter bij de
pessimistische pool: met 4.78/10 (standaardafwijking 2.01) scoren deelnemers statistisch significant
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hoger dan niet-deelnemers, die gemiddeld 4.06/10 (standaardafwijking 1.79) scoren op een schaal die
optimisme meet (0: bijzonder pessimistisch – 5: tussen beide – 10: bijzonder optimistisch).

Burgerschap 2.0: de jeugd van tegenwoordig
Het is een gekende riedel, niet enkel in het publieke debat, maar ook in het onderzoek naar jeugd en
politieke participatie: jongeren zouden minder politiek actief en geïnteresseerd zijn, meer ontevreden
over de werking van de democratie en meer politiek apathisch vergeleken met vorige generaties. Maar
is dat ook zo? In wetenschappelijk onderzoek is dit het onderwerp van stevig debat, met pro en contra
kampen.8 En ook in het publieke debat in Vlaanderen, met discussies over het al dan niet opnemen
van leerlijnen omtrent “Actief burgerschap” en “Mens en Samenleving” gaat er aandacht uit naar het
thema jongeren en burgerschap. Met de klimaatspijbelaars flakkerde dit debat weer op. Maar hoe zit
het juist met het “burgerschapsniveau” van onze steekproef klimaatjongeren? En hoe verhouden zij
zich tot een representatief staal van Belgische jongeren in het algemeen?
Figuur 10 toont voor enkele traditionele politieke attituden de scores van de jongeren in onze
steekproef en die van jongeren bevraagd in de European Social Survey (meer bepaald golf 8,
afgenomen in 2016).9 Wat leert deze vergelijking ons?

Politieke attituden en gedrag
10
9
8
7

7,84
6,92
6,68

7,12

7,98
7,67

7,28
5,99

4,99

6
4,99

5

4,99

5
4

3,51
3,13

3

2,83

2
1
0
Praten over politiek
Totaal (N=439)

Politieke interesse
Niet-deelnemers (N=194)

Tevredenheid functioneren
democratie
Deelnemers (N=245)

Links-rechts
zelfpositionering

ESS8 (15-25-jarigen) (N=276)

Figuur 10: Politieke attituden en gedrag in sample en in ESS8
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Zilinsky, J. (2019). Democratic deconsolidation revisited: Young Europeans are not dissatisfied with
democracy. Research & Politics, 6(1); Foa, R. S., & Mounk, Y. (2016). The democratic disconnect. Journal of
democracy, 27(3), 5-17.
9
Om de verschillende attituden in één overzichtelijke figuur op te nemen, herrekenden we de schalen van de
variabelen (bijvoorbeeld van een 5- naar een 10-punten schaal).
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Wat politieke interesse betreft zien we slechts een klein verschil:10 onze respondenten zijn iets
geïnteresseerder. Sterkere verschillen zien we bij tevredenheid over de democratie en linksrechtsplaatsing: onze respondenten zijn minder tevreden over het functioneren van de democratie—
het niet ondertekenen van het Europees energieverdrag op de klimaattop in Polen is hier misschien
een verklaring voor. Daarnaast positioneren onze respondenten zich in veel grotere mate aan de
linkerkant van het politieke spectrum. We zien ook kleine verschillen tussen deelnemers en nietdeelnemers in ons sample: deelnemers praten meer over politiek en positioneren zich iets linkser
vergeleken met niet-deelnemers.

Stemkeuze
Laten we het tenslotte in dit deel kort over partijpolitiek hebben. Eén ding valt daarbij op: de absolute
meerderheid die groene partijen halen onder de klimaatjongeren die deelnamen aan onze survey.
56,7% van onze respondenten ziet zich op Groen stemmen mochten het op de dag van de survey
verkiezingen geweest zijn (en indien ze stemgerechtigd geweest zouden zijn). Ecolo doet daar nog 5%
bovenop. 12% geeft aan niet te weten op welke partij te stemmen; PVDA-PTB-GO volgt met 9% van de
stemmen. Slechts 1% stelt blanco of ongeldig te zullen stemmen. Alle andere partijen moeten het met
kruimels stellen. Hun “resultaten” schommelen tussen de 2,5% en 5%. Let wel: gezien het diverse
partijlandschap (veel partijen) en de dominantie van één partij, zitten er erg weinig respondenten in de
cellen van “kleine” partijen in onze steekproef en is het weinig zinvol om die andere partijen met elkaar
te vergelijken. Resultaten van de European Social Survey (golf 8, 2016) plaatsen het resultaat van Groen
in perspectief: 18,3% van de respondenten tussen 15 en 25 stemden in die representatieve
bevolkingssurvey voor Groen of Ecolo. Of de klimaatjongeren een specifieke selectie van Belgische
jongeren zijn, of de Belgische jongeren gezien de actualiteitswaarde van het klimaatissue meer naar
groene partijen zijn opgeschoven kunnen we op basis van deze surveys niet uitmaken. Wat wel zeker
is, is dat binnen onze survey van klimaatjongeren Groen stevig eigenaar lijkt van de
klimaatproblematiek in de politieke arena.

Mobilisatiecontext: over scholen en spijbelen, ouders en vrienden
Attitude tegenover spijbelen
De donderdagse klimaatmarsen zijn op een bijzondere manier “disruptief”: niet omdat ze schade
aanbrengen aan het openbare domein, wel omdat ze getuigen van een zekere burgerlijke
ongehoorzaamheid. Wat vinden onze respondenten over het spijbel-karakter van de YfC-acties?
Figuur 11 toont de cijfers.
Een grote meerderheid (86,53 %) is het (helemaal) eens met de eerste stelling. Veel studenten vinden
het belangrijk dat er betoogd wordt tijdens de schooluren, omdat net dit spijbelen kracht verleent aan
het politieke signaal dat zij willen geven.

10

Binnen ESS werd “praten over politiek” niet aan de respondenten voorgelegd.
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Figuur 11: de mening van scholieren en studenten aangaande spijbelen

46,35 % van de respondenten is het (helemaal) eens met de tweede stelling. Bijna de helft van de
studenten geeft dus aan dat ze het moeilijk vindt om meermaals te spijbelen voor het klimaat. Deze
respondenten ervaren een reële ‘opportuniteitskost’ van meervoudige deelname aan de YfCbetogingen. Zij geven hiermee aan dat het wel degelijk een opoffering vergt om tijdens de schooluren
te gaan betogen. Opvallend: het zijn vooral scholieren die dit zo ervaren; hogeschool- en
universiteitsstudenten hebben het hier opmerkelijk minder moeilijk mee. Wat de lange adem van de
jongerenklimaatbeweging betreft, lijkt het dus vooral voor die laatste groep—de studenten—
gemakkelijker om te blijven deelnemen.

Alternatieve bewustmakingsacties op school
Hoe gaan scholen om met de golf van klimaatprotest? Figuur 10 lijst de verschillende acties op die
ondernomen worden op de scholen van onze respondenten.
Van de 124 scholieren—jongeren middelbaar onderwijs—die we bereikt hebben met onze tweede
survey, geven 83 (67%) scholieren aan dat er momenteel bij hen op school extra aandacht besteed
wordt aan de klimaat- en milieuproblematiek. Zo besteden bij 75% van de bevraagde scholieren
leerkrachten extra aandacht aan het thema in de klas, is er bij 41% een studenten- of debatclubje
opgericht, en weten 27% van de respondenten te vermelden dat er op hun school “alternatieve
straffen” bestaan voor klimaatspijbelaars.
Hoe verhouden dergelijke bewustmakingsacties zich tot protestdeelname in onze steekproef? We
vinden een opmerkelijk en significant verschil: van scholieren die aangeven dat er op hun school geen
alternatieve acties plaatsvinden, heeft gemiddeld 45,5% niet deelgenomen aan één van de afgelopen
donderdagbetogingen. Respondenten die aangeven dat er op hun school wél alternatieve acties
plaatsvinden, tellen slechts 12,5% niet-deelnemers. Hoewel we geen uitspraak kunnen doen over de
richting en oorzakelijkheid van het verband—veroorzaken alternatieve bewustmakingsacties een
hogere participatiegraad of zijn scholen met veel klimaatspijbelaars responsiever door het organiseren
van alternatieve acties—is dit verband opmerkelijk.
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Alternatieve bewustmakingsacties op school (in %, N = 83)
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Figuur 12: Overzicht van alternatieve school-acties rond het klimaat genoemd door respondenten (wave 2)

Netwerksteun
In welke mate ervaren respondenten steun vanuit hun directe sociale omgeving? In de eerste survey
vroegen we aan respondenten om op een 10-puntenschaal aan te duiden in welke mate de volgende
groepen mensen, gemiddeld genomen, hun (mogelijk toekomstige) deelname aan de klimaatmarsen
goed- of afkeuren (0: sterk afkeuren – 5: evenveel goed- als afkeuren – 10: sterk goedkeuren). Tabel 2
geeft de gemiddelde score weer, opgedeeld per groep.
We stellen ten eerste vast dat respondenten gemiddeld genomen de meeste steun vanuit hun
vriendenkring ervaren: met een score van 8,24/10 ervaart de gemiddelde respondent veel meer steun
van vrienden dan van, bijvoorbeeld, zijn of haar schooldirectie. Op de tweede plaats staan broers en
zussen; andere nabije leeftijdsgenoten. Ouders komen op plaats drie.
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Gemiddelde
(std.afw.)
7,26 (2.67)
en/of 7,51 (2.64)

Ouders*
Broers
zussen*
Vrienden
en 8,24 (2.02)
vriendinnen*
Leerkrachten°
6,54 (2.02)
Schooldirectie°
4,94 (2.46)

Voor
deelnemers
7,76
7,78

Voor
niet- Verschil
deelnemers
6,61
1,15
7,17
0,62

Significant?

8,44

7,97

0,48

*

6,67
5,10

5,98
4,21

0,69
0,90

*
*

***
*

Tabel 2: Netwerksteun
* N = 438, ° N = 259 (enkel voor scholieren)

*** p < .001; ** p < .01; * p < .05

Ten tweede stellen we vast dat deelnemers (i.e. respondenten die aan tenminste één van de eerste
drie YfC-betogingen hebben deelgenomen) in vergelijking met niet-deelnemers gemiddeld genomen
meer steun vanuit hun sociale omgeving ervaren. Deze verschillen zijn telkens statistisch significant.
Een belangrijke opmerking hierbij is dat deze scores retrospectief gegeven zijn; respondenten hebben
deze vraag beantwoord nadat ze reeds al dan niet hadden deelgenomen aan één van de drie YfCbetogingen.

Lidmaatschap
Mensen die actief zijn in het verenigingsleven, komen met meer andere mensen in contact.11 Dit
vergroot de kans dat je het Youth for Climate-protest leert kennen, of gevraagd wordt om deel te
nemen aan één van de betogingen. Hoe verhoudt lidmaatschap van een jeugdbeweging, een
milieuorganisatie, en een politieke (jongeren)partij zich tot deelnemers en niet-deelnemers in onze
steekproef? Figuur 12 toont de verschillen.

11

Putnam, R. D. (2001). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon and Schuster.
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Figuur 13: lidmaatschap in verenigingen

42,99% van onze respondenten is, of was tijdens de afgelopen twaalf maanden, lid van een
jeugdbeweging. Met 48,24% zijn jeugdbewegingsleden binnen de groep deelnemers
oververtegenwoordigd. Het verschil in proportie tussen niet-deelnemers en deelnemers is statistisch
significant (p = 0.0078). 12,47% van onze respondenten is lid van een politieke (jongeren)partij. Het
verschil in proportie tussen niet-deelnemers en deelnemers is niet significant. 17,83% van onze
respondenten is lid van een milieubeweging. Het verschil in proportie tussen niet-deelnemers en
deelnemers is statistisch significant (p = 0.0093). Dat leden van een milieubeweging sneller participeren
in klimaatmarsen, lijkt evident; maar dat leden van jeugdbewegingen dit ook doen is minder
vanzelfsprekend. In de wetenschappelijke literatuur wordt het verenigingsleven wel eens omschreven
als “een school voor de democratie”. Onze bevinding lijkt dit te bevestigen.

Tot slot
Tot slot wensen we nogmaals alle deelnemers aan onze survey te bedanken voor hun tijd en moeite.
Hopelijk vinden ze dit rapport interessant en leerrijk.
Ook wensen we te benadrukken dat de vele cijfers en grafieken in dit rapport geïnterpreteerd dienen
te worden in het licht van de methodologische beschrijving waar dit rapport mee opende.
In geval van vragen over dit rapport, twijfel dan niet om contact op te nemen met één van de
onderzoekers.

Meer info en contact bij
Ruud Wouters — T: 0477 434 061
Michiel De Vydt — T: 0487 684 822
Louise Knops — T: 0479 736 222

E: ruud.wouters@uantwerpen.be
E: michiel.devydt@uantwerpen.be
E: louise.knops@vub.be
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