
Was in 1989 het milieu nog het belangrijkste

probleem, in 1994 was het de problematiek

rondom minderheden en discriminatie. Drie

jaar later zijn problemen rondom criminali-

teit, wet en orde met stip naar de eerste posi-

tie gestegen.

In 1997 heeft 43 procent van de 18-plussers een

probleem opgesomd dat tot deze laatste catego-

rie problemen behoort, zoals misdaad, het

optreden van politie en justitie, en drugs. Ker-

kelijken zetten dit probleem zelfs veel pro-

minenter bovenaan. Ongeveer 47 procent van

de katholieken, Nederlands hervormden en

gereformeerden vinden zulke problemen be-

langrijk, tegenover 40 procent van de personen

die niet of tot een andere kerkelijke gezindte of

levensbeschouwelijke groepering behoren.

Vaker gezondheid en zorg
De volwassen bevolking zet problemen

rondom minderheden en discriminatie op de

tweede plaats op de lijst van nationale pro-

blemen. Het gaat hier om kwesties over bui-

tenlanders, vluchtelingen, asielzoekers en de

daarmee samenhangende discriminatie. Niet-

kerkelijken zetten deze problematiek iets

vaker op de agenda dan de kerkleden. Opval-

lend is dat de minst trouwe kerkgangers deze

problemen vaker noemen: van 26 procent bij

de zeer trouwe kerkgangers (minstens een keer

per week naar de kerk) tot 34 procent bij de

personen die vrijwel nooit een kerkdienst bij-

wonen.

De derde en vierde plek in de problemenrang-

orde, genoemd door zestien procent van de

bevolking, worden gedeeld door problemen

rondom werk en werkgelegenheid en de pro-

blematiek van gezondheid en zorg. Het blijkt

dat gereformeerden en hervormden zich min-

der bezorgd maken over problemen rondom

werk, maar zich daarentegen iets meer druk

maken over de gezonheid en zorg.

Minder vaak milieu
Het milieu completeert de topvijf van natio-

nale problemen. Twaalf tot dertien procent

van de bevolking zet spontaan kwesties als

watervervuiling en bodemverontreiniging op

de maatschappelijke kaart. Niet-kerkelijken

nemen hier het voortouw. Van hen noemt

zestien procent de milieuproblematiek. Van

de zeer trouwe kerkgangers heeft acht pro-

cent dit gedaan, van de minder trouwe kerk-

gangers twaalf procent en onder degenen die

zelden of nooit naar de kerk gaan is het per-

centage veertien.

Vooral ethiek en moraal
Andere problemen, zoals op het gebied van

verkeer en vervoer, ethiek en moraal, econo-

mie en financiën, verzorgingsstaat en de po-

litiek worden ervaren als minder urgent.

Noemenswaardige scoreverschillen tussen,

bijvoorbeeld, de geloofsgroepen en de mate van

kerkbezoek zijn hierbij nauwelijks te zien. Er

is evenwel één uitzondering. Een op de tien

niet-kerkelijken, katholieken en hervormden

ervaart ethische en morele kwesties als een

belangrijk landelijk probleem, tegenover een

op de zes gereformeerden en een op de vijf die

behoren tot een andere kerkelijke gezindte of

levensbeschouwelijke groepering. En ook nu

lopen de scores op met de frequentie van het

kerkbezoek: onder de trouwste kerkgangers

(minstens eenmaal per week) is het aandeel

twintig procent, onder de minst trouwe

(hooguit eens per maand) negen procent. §

Hans Schmeets

Welke nationale kwesties vinden kerkleden urgent?

Een kwestie van moraal

Kerkelijken vinden andere nationale problemen urgent dan niet-kerkelijken.
Verschillen bestaan er voorts tussen trouwe en minder trouwe kerkgangers 
in de waardering van deze problemen.

No. 1 - januari 1999INDEX

ARTIKEL NR. 8

9

T
h

em
a

Ervaren nationale problemen

%
0 10 20 30 40 50 60

Defensie,
oorlog en vrede

Vrije tijd en media

Wonen

Onderwijs en
wetenschappen

Bevolking en
ruimtelijke ordening

Politiek

Economie 
en financiën

Verzorgingsstaat
Ethiek en moraal

Inkomens, prijzen
en belastingen

Verkeer en vervoer
Milieu

Gezondheid en zorg

Werk en
werkgelegenheid

Minderheden
en discriminatie 

Criminaliteit,
wet en orde

1994 1997

Ervaren nationale problemen 
naar kerkelijke gezindte, 1997

%

0 4 8 12 16 20

Andere 
gezindte

Katholiek

Nederlands 
hervormd

Gereformeerd

Bevolking

Gezondheid en zorg Ethiek en moraal

CI 1 Opm Bi-werk  27-01-1999 14:11  Pagina 9


