ENQUÊTE VRIJHEID

Breed draagvlak voor
maatregelen tegen coronavirus
Een overgrote meerderheid van de Limburgers (85 procent)
vindt het acceptabel dat er vanwege het coronavirus tijdelijk
met allerlei sociale maatregelen aan hun (bewegings)vrijheid
wordt getornd.
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78 procent houdt er rekening mee dat dit niet de laatste virusuitbraak
met gevolgen voor onze vrijheid is, hoewel velen verwachten dat de
impact de volgende keer – dankzij geleerde lessen nu – minder groot
zal zijn.
Dat blijkt uit een representatieve enquête onder 523 Limburgers van
achttien jaar en ouder, uitgevoerd door het Maastrichtse onderzoeksbureau Flycatcher in opdracht van De Limburger.
Inzoomend op de diverse leeftijdsgroepen blijkt opvallend genoeg dat
vooral veertigers en vijftigers relatief veel moeite hebben met de intelligente lockdown die de verspreiding van het virus moet helpen indammen. 13 procent van hen noemt hun ingeperkte vrijheid ‘niet acceptabel’. Jongeren hebben er veel minder of zelfs totaal geen probleem mee.
De vraag is hoe het zit met de langere houdbaarheid van die acceptatie. Vooral de afgelopen dagen lijkt het erop dat bij sommige landgenoten het geduld opraakt na weken van quarantaine, thuiswerken,
niet winkelen en geen familiebezoek.
Het wordt weer drukker op de weg en in de winkelstraten. Berichten
over dalende sterftecijfers en minder ic-opnames geven mensen kennelijk het vertrouwen ‘dat het wel weer even kan’. Niettemin zegt 66
procent van de ondervraagden er rekening mee te houden dat het coronavirus de komende jaren van blijvende invloed zal zijn op onze
vrijheid, ook als het straks onder controle is. De maatregel met de
meeste impact op het persoonlijke leven is volgens 64 procent van de
Limburgers het niet op bezoek mogen bij familie. Hierna volgen de
instructie om zo veel mogelijk thuis te blijven (49 procent) en het niet

naar een kroeg of restaurant kunnen (44 procent). 7 procent van alle
geënquêteerden laat weten zich totaal niet in hun vrijheid beknot te
voelen.
Gevraagd naar de grootste bedreigingen voor onze vrijheid, noemt 56
procent van de Limburgers een virusuitbraak. Terrorisme scoort 67
procent en het gevaar van radicale religieuzen 53 procent. Vooral die
laatste score is opvallend. In eenzelfde enquête van De Limburger
over vrijheid, vijf jaar geleden, werden radicale religieuzen met 72
procent namelijk nog met stip als het grootste gevaar beschouwd.
Sowieso wordt vrijheid anno 2020 door minder provinciegenoten als
vanzelfsprekend gezien dan in 2015: 68 versus 76 procent.

