Nederlanders willen een volwaardige
Krijgsmacht met een volwaardig luchtwapen
Onder de Nederlanders is er massale steun voor
militaire inzet bij het verdedigen van Nederlands
belang: Nederlanders willen zich niet achter de dijken
terugtrekken. Eerder onderzoek heeft dit laten zien,
en dit onderzoek toont dit nog eens helder aan*
• 79% vindt dat Nederland een bijdrage moet leveren aan
de veiligheid en stabiliteit in de wereld
• 82% vindt dat militairen kunnen worden ingezet indien
Nederlandse belangen en burgers worden bedreigd

Nederlanders vinden de luchtmacht essentieel bij het
beschermen van onze eigen militairen*
•
•

73% zegt: luchtsteun is van belang bij buitenlandse missies om
eigen militairen te helpen
80% zegt: de luchtmacht is essentieel voor het beschermen
van militairen en burgers ter land en ter zee

Een meerderheid van de Nederlanders vindt het
terecht dat de F-16 wordt vervangen.
Twee-derde steunt onder voorwaarden de aankoop
van de JSF*

“Straaljagers redden levens,
dat is in Uruzgan tientallen
keren bewezen.”
Jan Kleijan (voorzitter bond van
defensiepersoneel ACOM), Telegraaf, 8
september 2012

“Onze veiligheid, dus ook
die in Nederland, is geen
vanzelfsprekendheid. Daaraan
moet je werken en daarin
moet je investeren.”
Ralph Reefman (Defensie Operaties
commodore), Nederlands Dagblad, 1
oktober 2012

• 60% vindt vervanging van de nu 33 jaar oude F-16 vanaf
2020 terecht
• 67% vindt dat de regering tot aanschaf van de JSF mag
overgaan indien het toestel aan de luchtmacht-eisen
voldoet en de goedkoopste optie is
• 20% is het met die beide punten niet eens
• De overlevingskans van de piloten en de kwaliteiten van
het toestel zijn de twee meest genoemde redenen om tot
aanschaf over te gaan
• Kostenaspect wordt pas als vijfde overweging genoemd

Nederlanders hebben oog voor het belang van werk
bij aanschaf van een nieuwe straaljager*
• 80% vindt het belangrijk dat de JSF banen en innovatie
oplevert
• Maar 55% zegt dit niet geweten te hebben

• 50% vindt niet dat Nederland uit het JSF-project moet
stappen als dit banen kost
• [23% vindt dit wel, 27% heeft geen mening ] *
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* Statistisch representatief onderzoek
onder 1503 Nederlanders, gehouden op 5
en 6 september 2012. Het onderzoek is uitgevoerd door het internationale onderzoeksbureau Millward Brown.

