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2. Abstract 
 
De hoofddoelstelling van de Eurobarometer-survey in dit rapport is om de participatie van 
Europese jongeren in de samenleving te bestuderen, meer bepaald, participatie in sportclubs, 
jeugd- en culturele organisaties, NGO’s, participatie aan verkiezingen, vrijwilligerswerk en 
internationale projecten.   Er werden 12 027 jongeren tussen 15 en 30 jaar bevraagd in hun 
moedertaal, uit 27 Europese landen. Er werd gebruik gemaakt van gestructureerde interviews 
via de telefoon. Hoe jonger de respondenten, hoe meer kans er was dat actief waren in 
verschillende organisaties, deelgenomen hebben aan culturele en kunstzinnige activiteiten en 
aan georganiseerd vrijwilligerswerk en betrokken zijn (geweest) bij activiteiten of projecten 
die zijn gericht op het bevorderen van samenwerking met jongeren uit andere landen. Ook 
bleek dat de respondenten die nog in opleiding waren - met name in het secundair onderwijs - 
meer waarschijnlijk deelnamen aan culturele activiteiten, vrijwilligerswerk en internationale 
projecten dan jongeren die hun opleiding reeds voltooid hadden. Onder de respondenten die 
hun opleiding hadden voltooid, bleek dat zij die een hoger diploma hadden behaald, eerder 
hebben deelgenomen aan culturele, vrijwillige en internationale activiteiten dan zij die niet 
beschikken over een diploma hoger onderwijs. Ook werd het opleidingsniveau positief 
gerelateerd aan politieke participatie.  Tot slot keek het onderzoek naar de werksituatie 
van de respondenten. Hierbij merkten de onderzoekers op dat niet-werkende respondenten 
(niet meer in het onderwijs) het minste deelnamen aan diverse activiteiten en jongeren die een 
part- time baan hadden naast hun studie de meest actieve groep bleek.  
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