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Analýza
zjištění průzkumu
povědomí veřejnosti o Aarhuské úmluvě a právu životního prostředí Evropské unie

Kontext
Akční plán Středoevropské Iniciativy (Central European Initiative - CEI), konkrétně téma životního
prostředí v sekci intervence do ekonomického vývoje, deklaruje, že: “I když většina členských států
CEI dosáhla významného pokroku v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí s
ohledem na pravidla a normy, stále je zde potřeba zvyšovat povědomí široké veřejností a činitelů s
rozhodovací pravomocí.”
Justice and Environment (J&E) stanovila v tomto ohledu dva cíle:
-

-

provést průzkum povědomí veřejnosti o Aarhurské úmluvě, která je základním kamenem
práva na účast na ochraně životního prostředí a silným právním nástrojem veřejnosti k
ochraně životního prostředí a podpoře udržitelného vývoje, a o implementaci práva životního
prostředí Evropské unie jako důležité páky pro řádnou ochranu práv na účast na ochraně
životního prostředí a životního prostředí samotného
zvýšit nízkou úroveň povědomí veřejnosti a občanské společnosti zaměřené na ochranu
životního prostředí o obsahu Aarhuské úmluvy a evropské legislativy o životním prostředí, a
co může být v tomto ohledu přičítáno předešlým právním režimům, a bojovat tím s
rostoucím eurospkepticismem

Níže jsou výsledky průzkumu a zjištění J&E následované sadou doporučení a mediální strategie v
příloze.
Zjištění
Průzkum o Aarhuské úmluvě
Průzkum byl proveden pomocí programu určeného k provádění průzkumů dostupného zdarma online
(www.surveymonkey.com) s využitím 8 otázek, zasláním odkazů spolu žádostí o další šíření národním
nevládním organizacím zaměřeným na právo životního prostředí v 8 zemích jako Rakousko,
Chorvatsko, Česká Republika, Maďarsko, Makedonie, Rumunsku, Slovensko a Slovinsko. Průzkum
vyprodukoval 134 odpovědí, jejichž výsledky jsou analyzovány na základě prvních 100 odpovědí, a
vyjádřeny v procentech podle možných odpovědí.
Průzkum o právu životního prostředí Evropské unie
Průzkum byl proveden pomocí programu určeného k provádění průzkumů dostupného zdarma online
(www.surveymonkey.com) s využitím 8 otázek, zasláním odkazů spolu žádostí o další šíření národním
nevládním organizacím zaměřeným na právo životního prostředí v 8 zemích jako Rakousko,
Chorvatsko, Česká Republika, Maďarsko, Makedonie, Rumunsku, Slovensko a Slovinsko. Průzkum
vyprodukoval 54 odpovědí.
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Aarhuská úmluva
Otázka
Slyšeli jste o Aarhuské
úmluvě?
Zjištění
První otázka měla
zjistit, zda respondent
vůbec ví o existenci
Aarhuské úmluvy.
Valná většina
respondentů zjevně o
Aarhuské úmluvě
slyšela a jen pro malou
menšinu respondentů
byla existence tohoto
mezinárodního
právního nástroje
novinkou. Již toto je do
začátku pozitivní
znamení.

Odpovědi

Otázka
Můžete označit jaká
témata Aarhuská
úmluva primárně
reguluje?
Zjištění
Druhá otázka měla za
cíl jít hlouběji a
vyzkoušet znalosti
respondentů
nabídnutím 10 různých
témat, z nichž měli
označit ta, která
Aarhuská úmluva
upravuje. Většina
respondentů opět
věděla, že se týká
přístupu k informacím o
životním prostředí,
účasti na rozhodování o
životním prostředí a
přístupu k právní
ochraně v záležitostech
životního prostředí.
Ostatní nesprávné
odpovědi byly
v nevýznamné menšině,
což je opět dobré
znamení.

Odpovědi
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Otázka
Uplatnili jste někdy
práva poskytnutá
Aarhuskou úmluvou ve
formálních řízeních
nebo kampaních?
Zjištění
Třetí otázka měla za cíl
odhalit, zda je Aarhuská
úmluva živou součástí
každodenního života
nevládních organizací
zaměřených na ochranu
životního prostředí.
Snaží se to vyhodnotit
otázkou, zda byla
Úmluva respondenty
skutečně někdy využita.
Zdá se, že je více těch,
kteří úmluvu
nevyužívají, než těch,
kteří ano. Toto je první
výstražné znamení,
které poukazuje, že je
nutné zvýšit povědomí
veřejnosti.

Odpovědi

Otázka
V jakých případech jste
odkazovali na
ustanovení Aarhuské
úmluvy při komunikaci
s orgány veřejné moci
nebo soudy?
Zjištění
Čtvrtá otázka cílí na ty,
kteří již Aarhuskou
úmluvy využili a ptá se
na účel tohoto využití.
Většina odpovědí uvádí
následující důvody:
získávání informací o
životním prostředí od
vlády (78%) a účast na
rozhodovací činnosti v
oblasti životního
prostředí (78%). Toto
ukazuje, že většina
respondentů využívá
úmluvu v
mimosoudních
procesech.

Odpovědi
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Otázka
V případě, že jste
Aarhuskou úmluvu
využili při své práci, co
by nejlépe popsalo
dopad odkazu na
Aarhuskou úmluvu ve
výše uvedených
případech?
Zjištění
Pátá otázka zkouší
efektivnost použití
Aarhuské úmluvy.
Většina respondent si
myslí nebo má
zkušenost, že odkaz na
úmluvu neměl na
orgány veřejné moci
žádný dopad (38%)
nebo byla účast
veřejnosti stejně
odmítnuta (35%). “ Jen
podle 33% respondentů
byl přístup
k informacím o životním
prostředí udělen v
důsledku odkazu na
Aarhuskou úmluvu.
Toto je velké zklamání,
které si žádá reakci.

Odpovědi

Otázka
Jak byste popsali
povědomí veřejnosti
kontaktující vaši
nevládní organizaci o
Aarhuské úmluvě?
Zjištění
Šestá otázka chtěla
vyhodnotit povědomí
veřejnosti
prostřednictvím úsudku
nevládních organizací.
Podle jejich
vyhodnocení jen málo
lidí ví o Aarhuské
úmluvě a ani oni ji
neznají podrobně
(53%). Toto je jasné
znamení potřeby
zvyšovat povědomí.

Odpovědi
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Otázka
Prosím charakterizujte
svoji nevládní organizaci
podle následujících
možností (možno
označit vice odpovědí).
Zjištění
Sedmá otázka chtěla
zjistit zaměření a
charakter nevládních
organizací, které se
průzkumu účastnili.
Odpovědi ukazují, že
většina respondent jsou
národní organizace
zaměřené na životní
prostředí. Toto se
shodovalo s původními
očekáváními
organizátorů průzkumu.

Odpovědi

Otázka
Označte prosím svoji zemi.
Zjištění
Osmá otázka se nakonec ptala na
národnost respondenta.
Odpovědní systém zaručoval
anonymitu, ale jedna třetina
respondentů přesto svoji
národnost neuvedla.

Odpovědi
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Právo životního prostředí Evropské unie
Otázka
Co nejlépe
charakterizuje úroveň
vašich znalostí práva
životního prostředí
Evropské unie?
Zjištění
První otázka měla za cíl
pouze ujasnit úroveň
znalostí práva životního
prostředí Evropské unie
oslovených nevládních
organizací. Většina
respondentů (45%)
bohužel uvedla, že znají
jen části evropského
práva životního
prostředí, a to jen
povrchně. Respondentů
s hlubší znalostí bylo
jen 28%.

Odpovědi

Otázka
Sledujete vývoj práva
životního prostředí
Evropské unie?
Zjištění
Druhá otázka zjišťuje
povědomí o vývoji práva
životního prostředí
Evropské unie. Většina
respondentů tento
vývoj sleduje pouze
pokud se týká jejich
nevládní organizace,
nicméně, alespoň v
těchto případech změny
sledují. Toto je pozitivní
znamení..

Odpovědi
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Otázka
Označte oblasti ochrany
životního prostředí,
které nejsou přímo
regulovány právem
životního prostředí
Evropské unie.
Zjištění
Třetí otázka je druhem
doplňovací otázky,
která měří hloubku
znalostí respondentů. V
tomto případě většina
respondentů (80%)
odpověděla správně,
zvlášť co se týče
přístupu k soudní
ochraně v oblasti
životního prostředí
(34%). Mnoho
respondent se nicméně
mýlilo (33%) např. co se
týče hlukových emisí.
Toto opět žádá úsilí ke
zvýšení povědomí.

Odpovědi

Otázka
Ve kterých oblastech
práva životního
prostředí Evropské unie
je návrh legislativy ve
fázi konceptu/diskuze v
letech 2010-2013?
Zjištění
Čtvrtá je otázka je
opravdu otázkou
expertní a není divu, že
většina respondent
(48%) odpověděla
“nevím”. Ti, kteří
odpověděli kladně, ne
vždy znali správnou
odpověď

Odpovědi
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Otázka
Co znamená “přímý
účinek” práva EU?
Zjištění
Pátá otázka je silně
právnická, nicméně se
zdá, že navzdory své
odborné povaze se toto
téma dostalo do
všeobecného
povědomí. Toto musí
být důvod, proč většina
respondent odpověděla
správně (54%) proti
těm, kteří správnou
odpověď neznali (46%)

Odpovědi

Otázka
Jak byste popsali
povědomí veřejnosti
kontaktující vaši
nevládní organizaci o
právu životního
prostředí Evropské unie
(jakýchkoliv
relevantních předpisů)?
Zjištění
Šestá otázka měří
povědomí veřejnosti dle
úsudku nevládních
organizací. Tak jako
s Aarhuskou úmluvou, je
výsledkem, že jen velmi
málo lidí zná právo
životního prostředí
Evropské unie a ani ti je
neznají podrobně.
Oproti Aarhuské úmluvě
však alespoň většina lidí
slyšela o právu životního
prostředí EU, i když
neví, co obsahuje.

Odpovědi
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Otázka
Prosím charakterizujte
svoji nevládní
organizaci podle
následujících možností
(možno označit vice
odpovědí).
Zjištění
Sedmá otázka chtěla
zjistit předmět činnosti
a charakter nevládních
organizací, které se
zúčastnili průzkumu.
Odpovědi ukazují, že
většina respondent byli
národní organizace na
ochranu životního
prostředí. Toto se
shodovalo s původními
očekáváními
organizátorů průzkumu.

Otázka
Označte prosím svoji
zemi.
Zjištění
Osmá otázka se nakonec
ptala na národnost
respondenta. Odpovědní
systém zaručoval
anonymitu, ale jedna
třetina respondentů
přesto svoji národnost
neuvedla.

Odpovědi

Odpovědi
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Závěry
Ve stručnosti, závěry obou průzkumů podle jejich témat jsou následující:
-

-

Aarhuská úmluva: většina respondentů zná Aarhuskou úmluvu a ví, co upravuje. Nicméně,
většina z nich ji nepoužívá, a v případě, že ano, dělají to mimo soudní řízení při jednání
s orgány veřejné moci. Výsledky využití úmluvy jsou pochybné. Úmluva nevyvolává žádané
účinky. Úroveň znalostí široké veřejnosti je nízká. Jen málo lidí o úmluvě slyšelo, a to bez
podrobné znalosti jejího předmětu.
Právo životního prostředí EU: většina respondentů zná části práva životního prostředí EU ale
nikoliv detailně a nesledují právní vývoj. Vědí, čeho se právo životního prostředí EU týká, a
někdy spolu s některými základními právními koncepty také jak vzniká, ale úroveň znalostí
široké veřejnosti je nízká. Jen málo lidí zná tuto problematiku detailně, ale obecně o ní
alespoň slyšeli.

Doporučení
Za účelem dosažení cílů jednotnější Evropy a přispění k implementaci akčního plánu CEI
prostřednictvím zvyšování povědomí veřejnosti o právech na účast na ochraně životního prostředí a
právu životního prostředí EU nabízíme následující doporučení:
-

začněte kampaň zaměřenou na zvyšování povědomí o praktickém využití Aarhuské úmluvy a
o výhodách práva životního prostředí EU oproti euroskepticismu;
zvyšujte úroveň znalostí nevládních organizací s účelem monitorovat vývoj práva životního
prostředí Evropské unie
podporuje organizace zabývající se veřejným právem, které mohou přispět k řádnému
využití práv obsažených v Aarhuské úmluvě prostřednictvím soudních opravných prostředků,
a poskytnout ostatním nevládním organizacím odbornou pomoc v oboru práva životního
prostředí EU

Komunikační a dosahová strategie pro výše uvedené účely je v příloze tohoto dokumentu

Kontaktní informace:
jméno:
organizace:
adresa:
tel/fax:
e-mail:
web:

dr. Csaba Kiss
J&E
1076 Budapest, Garay u. 29-31.
36 1 3228462/36 1 4130300
info@justiceandenvironment.org
www.justiceandenvironment.org

Tento dokument zpracovaný J&E byl sponzorován Středoevropskou iniciativou. Výhradní zodpovědnost za
tento dokument leží na straně autora a Středoevropská iniciaiva není zodpovědná za žádné využití informací v
něm obsažených.
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ANNEX
Communication and Outreach Strategy
THE BENEFITS OF EU MEMBERSHIP IN ENVIRONMENTAL PROTECTION
1 - What are the major obstacles to public awareness?
In a context where the number of Euro sceptics is on the rise and making the benefits of EU
membership hardly credible, putting forward the environmental benefits of EU membership is all the
more challenging. Most Europeans being unaware of their rights related to their everyday life (such
as consumer goods, contracts, etc.) they know even less about their rights in terms of environment –
a far less tangible aspect of their lives. Indeed, the environment becomes visible only when a
problem arises: e.g. the construction of a new airport/dam nearby, floods, disease outbreak among a
population, problems in a nuclear power station, etc. The question should be asked the other way
around: what happens to a country if unprotected by EU laws? Examples of environmental
misfortunes in non-MS that could have been prevented had the country been a member of the EU
can be good illustrations.
2 - What is the public unaware of?
J&E has conducted a survey among European NGOs, most of them working at national level and
dealing directly with environmental issues. The results show that almost 90% of respondents had
heard about the existence of the Aarhus Convention but sceptical about its impacts on the ground.
On the public side, the great majority of the NGOs declared that the public who contacted them were
barely aware of the existence and content of the Aarhus Convention. Surprisingly, more than 30% of
the surveyed NGOs think the EU law does not directly deal with noise emissions and more than 20%
this alike about environmental liability. It is thus necessary to enhance the visibility of the respective
EU directives. Both have a direct impact on people’s lives as they aim at ensuring proper living
conditions.
3 – Dealing with message opacity
As both legal and environmental matters tend to be highly specialised (i.e. cryptic), it is of paramount
importance to adapt the language when communicating to non-specialised audiences. To ensure the
communications person succeeds in doing this, policy experts should supply understandable
background information in a timely manner. Communicating in a simple language is not enough to
make the topic attractive. It also needs to catch the audience’s attention by making the information
relevant to their own lives so they can identify with the issue. It is important to show, based on
concrete examples, that environmental justice is more than a concept and does bring tangible
benefits both to the environment and the Europeans.
Fiction example: Thanks to the EU law XYZ, the construction project for a dam was stopped in a given
country. It had a positive impact on the local fauna as large proportions of fish stocks came back to
populate the region’s waters. This previously endangered species has regained a fairly satisfying rate
in the area.
4 – External communications
Social media
Anyone desiring to convey a message cannot ignore social media nowadays. However, we should
keep in mind that social media targets a restricted fringe of the public, i.e. the persons who already
have an interest in legal and environmental matters in this instance. The following paragraphs
compare the two main social media tools: Facebook & Twitter:
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Maintaining a Facebook account is time consuming if we want to raise the profile of the
organisation and maintain its credibility. Creating a project-specific fan page would enable interested
parties to find information at a later stage – i.e. when the project has ended – but would look
outdated. Facebook is mostly considered by its users an entertainment tool rather than a
professional platform where to find credible information. It also requires a dedicated person with
sound scientific knowledge to be able to interact professionally with fans asking specific questions.

Setting up a Twitter account would be an opportunity for Justice & Environment to expand its
network while advertising the project. The help of valuable partners like the EEB is to be taken into
account. Having a Twitter presence could help disseminate information about a project, engage with
interested parties, announce events, publications, mentions press quotes, etc. Again, it would be a
way to gather people/organisations with a special interest in environmental issues, not to spark new
interests. On a practical aspect, tweeting daily would be ideal (J&E resources availability to be
investigated). Language must be kept simple and catchy.
Traditional press
To reach out to the greater public, it is crucial to resort to traditional media such as TV and radio.
Newspapers are also a major dissemination channel. For more technical aspects, it is also valuable to
get in touch with specialised press (like ENDS for instance) and bloggers. Promoting the project on
platforms with wide readership would be of great added value. E.g. it is possible to have an opinion
piece published on the Euractiv website for free. However, the publication date is to be chosen in
accordance with EU landmarks such as EP Committee votes for instance.
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