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Az eupinions projekt 2020 tavaszi tanulmánya az optimizmus paradoxonnal és
annak a koronavírus-válságra gyakorolt hatásával foglalkozott. Ennek lényege,
hogy az európaiak többsége pozitívan tekint saját jövője elé, de országa jövőjét
sötét színekben látja. [Lásd részletesebben: Az optimizmus-paradoxon, 2020.
15. sz.]
Az új tanulmány az empátiát veszi célba. Előbb az empátiára kérdez rá, majd
felteszi a kérdést, hogy az individuumok mennyiben állnak készen a kollektív
válságintézkedések támogatására. A 2020 júniusában végzett felmérés az EU
13.000 polgárára terjedt ki. Az adatok az EU egésze, valamint hét tagállam:
Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország
és Spanyolország tekintetében reprezentatívak.
• Az EU27-ek lakosságának többsége (55%) magasfokú empátiát tanúsít. Ennek
mértéke azonban az észak-európai országokban a dél- és közép-kelet-európai

országokhoz viszonyítva alacsonyabb. Az empátia mértéke Olaszországban
(65%) és Spanyolországban (66%) a legmagasabb.
• Politikai orientáció szerint: a jobbközép pártok híveinél az empátia mértéke
(50%) alacsonyabb mint a balközép pártok híveinél (61%). Az empátia mértéke
a jobboldali populista pártok híveinek körében a legalacsonyabb.
• A preventív magatartás és a védőintézkedések tekintetében: a megkérdezettek
61%-a magasfokú empátiát tanúsít, bármikor készen áll a COVID-19 elleni
szabályok betartására, miközben az alacsony empátiát tanúsítók aránya
mindössze 45%.
• A kutatók kevés bizonyítékot találtak a COVID-19 elleni intézkedések iránti
elkötelezettség átpolitizáltságára. A baloldali és jobboldali populista pártok
követői között nincs lényeges eltérés a prevenciós intézkedések betartása
tekintetében. Összességében a megkérdezettek készsége a COVID-19-re
vonatkozó irányelvek betartására magas.
• Az EU szerepe a pandémia leküzdésében:
− Egyetlen ország sem tehető felelőssé a vírus terjedéséért (72%).
− Az EU-nak erőteljesebb szerepet kell vállalnia a jövőbeli egészségi
válságok leküzdésében (89%).
− Az európai országok között szorosabb együttműködésre van szükség
(91%).
− Egymagában az EU egyetlen tagállama sem lesz képes legyőzni a
pandémiát (53%).
Az egyes EU-tagállamok között bizonyos kérdésekben figyelemreméltó
különbségek tapasztalhatók. Például a hollandok támogatják legkevésbé az EU
magasabb elkötelezettségét és az európai együttműködést. Azok, akik
magasabb empátiát tanúsítanak, hajlamosabbak az európai együttműködés és az
EU magasabb szerepvállalásának támogatására. Ugyanakkor ez a csoport
kevésbé hisz abban, hogy országa egymagában képes lenne elbánni a
pandémiával.

