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Elemzés
Lakossági ismeretek felmérésének eredményei
Aarhusi Egyezmény és az EU környezetvédelmi joga

A kontextus
A Central European Initiative (CEI) Akcióterve, kifejezetten annak Környezetvédelmi Tématerülete a
Gazdasági Fejlődés Beavatkozási Területen belül az alábbiakat tartalmazza „Bár a CEI államok
többsége jelentős előrelépést tett a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem terén a szabályok
és előírások megalkotása révén, mégis szükséges mind a lakosság, mind a döntéshozók ismereteinek
bővítése ezen a téren.”
A Justice and Environment (J&E) két célt tűzött ki maga elé:
-

-

egy kérdőíves felmérés lefolytatása az Aarhusi Egyezményről (az Egyezmény a
környezetvédelmi részvételi jogok alapköve, egyúttal egy nagy hatású nemzetközi jogi eszköz
annak elérésére, hogy a lakosság fellépjen a környezet védelme érdekében és előmozdítsa a
fenntartható fejlődést) és az EU környezetvédelmi jog alkalmazásáról (amely pedig a
környezet és a részvételi jogok megóvásának egy fontos eszköze);
a lakosság és a környezetvédő civil szervezetek ismereteinek növelése arról, hogy mit
szabályoz az Aarhusi Egyezmény és az EU környezetvédelmi joga, valamint hogy ezen jogi
szabályoknak mit köszönhetünk, szembe szállva egyúttal a növekvő euró-szkepticizmussal.

Alább a felmérés eredményei és a J&E tapasztalatai találhatók, melyeket javaslatok követnek, majd
végül a Mellékletben egy angol nyelvű kommunikációs stratégia olvasható.
Az eredmények
Felmérés az Aarhusi Egyezményről
A felmérést egy ingyenes online kérdőív eszközzel (www.surveymonkey.com) hajtottuk végre, 8
kérdést feltéve. A linkeket és a részvételre, illetve a további terjesztésre való felkérést 8 ország
országos környezetvédő civil szervezetének küldtük meg (Ausztria, Csehország, Horvátország,
Macedónia, Magyarország, Románia, Szlovákia and Szlovénia). A felmérésre 134 válasz érkezett,
amelyekből az első 100 válaszra vetítve, a lehetséges válaszokat százalékosan kifejezve mutatjuk be
az eredményeket.
Felmérés az EU környezetvédelmi jogáról
A felmérést egy ingyenes online kérdőív eszközzel (www.surveymonkey.com) hajtottuk végre, 8
kérdést feltéve. A linkeket és a részvételre, illetve a további terjesztésre való felkérést 8 ország
országos környezetvédő civil szervezetének küldtük meg (Ausztria, Csehország, Horvátország,
Macedónia, Magyarország, Románia, Szlovákia and Szlovénia). A felmérésre 54 válasz érkezett.
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Aarhusi Egyezmény
Kérdés
Halott már az Aarhusi
Egyezményről?
Eredmény
Az első kérdés csak azt
kívánta feltárni, hogy
egyáltalán van-e a
válaszadóknak ismerete
az Aarhusi Egyezmény
létezéséről. Világosan
látszik, hogy a nagy
többség tud az
Egyezmény létéről, és
csak egy kis százalék
válaszolt úgy, hogy
számára ennek
ismerete újdonság. Ez
kezdetnek pozitív jel.

Válasz

Kérdés
Meg tudná jelölni, hogy
az Aarhusi Egyezmény
mely témákat
szabályozza?
Eredmény
A második kérdés már
mélyebbre kíván ásni,
és megtudni, hogy
mennyire ismerik a
válaszadók az
Egyezmény tartalmát.
Ehhez 10 lehetséges
témát ajánl fel, amelyek
közül választani lehet.
Ismét a legtöbben
tudták, hogy az
Egyezmény az
környezeti
információhoz való
hozzáférést, a
döntéshozatalban való
részvételt és a
jogorvoslat jogát
szabályozza. Ismét jó
jel, hogy a hibás
válaszok csak elenyésző
kisebbséget
képviselnek.

Válasz
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Kérdés
Hivatkozott már valaha
az Aarhusi Egyezmény
által biztosított jogokra
hivatalos eljárásban
vagy kampányban?
Eredmény
A harmadik kérdés azt
feszegette, hogy az
Aarhusi Egyezmény a
környezetvédő civil
szervezetek mindennapi
életének élő része-e az
Egyezmény. Ezért azt
kérdeztük, hogy valaha
használták-e az
Egyezmény jogi
eszközeit. Úgy látszik,
többen vannak azok,
akik sosem használták,
és ez az első
figyelmeztető jel azért,
hogy igenis szükség van
tudatformálásra.

Válasz

Kérdés
Milyen jellegű
ügyekben hivatkozott a
hatóságokkal vagy a
bíróságokkal folytatott
kommunikációban az
Aarhusi Egyezményre?
Eredmény
A negyedik kérdés
azokat célozta, akik már
alkalmazták az
Egyezményt, és az
alkalmazás céljára
kérdezett rá. A
legtöbben az alábbi
okokat sorolták fel:
környezetvédelmi adat
kérése a kormányzattól
(78%) és részvétel
környezetvédelmi
döntéshozatali
eljárásban (78%). Ez azt
mutatja, hogy a
válaszadók többsége
bíróságon kívüli
eljárásokban
alkalmazza az
Egyezményt.

Válasz
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Kérdés
Amennyiben
hivatkozott az Aarhusi
Egyezményre, melyik
mondat írja le
legjobban ennek
hatását?
Eredmény
Az ötödik kérdés az
Aarhusi Egyezmény
alkalmazásának
tényleges hatását méri.
A legtöbb válaszadó úgy
gondolja, hogy az
Aarhusi Egyezményre
hivatkozás nem hozott
semmilyen hatást a
hatóságok
viselkedésében (38%), a
közösségi részvételt
változatlanul
visszautasították (35%),
vagy legfeljebb a kért
környezeti adat
kiadásra került (33%).
Ez az eredmény tényleg
lehangoló, és fellépést
kíván.

Válasz

Kérdés
Hogyan írná le az ön
civil szervezetével
kapcsolatba lépők
tudatosságát az Aarhusi
Egyezményről?
Eredmény
A hatodik kérdés a
megkérdezett civil
szervezetek értékelésén
keresztül kérdezett rá a
lakosság ismereteire.
Szerintük csak nagyon
kevés ember tud
egyáltalán az Aarhusi
Egyezményről, és még
ők sem ismerik azt
részleteiben (53%). Ez
egyértelmű jel arra,
hogy tudatformálási
akciókra van szükség.

Válasz
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Kérdés
Kérjük, hogy azonosítsa
a civil szervezete
jellegét (többféle válasz
lehetséges)!
Eredmény
A hetedik kérdés a
válaszadó civil
szervezetek hátterét
volt hivatva feltárni. A
válaszok azt mutatták,
hogy a legtöbb
válaszadó országos
szintű környezetvédő
szervezet volt. Ez
mellesleg egybevágott a
felmérést készítők
előzetes várakozásaival.

Válasz

Kérdés
Kérjük, adja meg az országát!
Eredmény
A nyolcadik kérdés végül a
válaszadók állampolgárságára
kérdezett rá. Bár a válaszadási
rendszer anonimitást biztosított,
még így is a válaszadók
egyharmada nem fedte fel
állampolgárságát.

Válasz
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EU környezetvédelmi jog
Kérdés
Hogyan írná le az EU
környezetvédelmi jogra
vonatkozó tudását?
Eredmény
Az első kérdés csak azt
volt hivatott tisztázni,
hogy a megkeresett
NGO-k mennyire
ismerik az EU
környezetvédelmi
jogot. Sajnos a többség
(45%) azt válaszolta,
hogy csak néhány
jogszabályt ismer, és
még azokat is csak
felszínesen. Akinek
mélyebb tudása van, az
csak a válaszadók 28%
volt.

Válasz

Kérdés
Figyelemmel kíséri az EU
környezetvédelmi jog
fejlődését?
Eredmény
A második kérdés a jog
fejlődésével kapcsolatos
tudatosságot mérte fel.
A legtöbb válaszadó
csak akkor követi a
változásokat, ha a saját
szervezete érintett
benne, bár legalább
ilyen esetekben figyelik
a fejlődést. Ez egy
pozitív jel.

Válasz
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Kérdés
Jelölje be azokat a
területeket, amiket
NEM szabályoz az EU
jog közvetlenül!
Eredmény
A harmadik kérdés
egyfajta ellenőrző
kérdés, ami a tudás
mélységét ellenőrzi.
Ebben az esetben a
válaszadók többsége
(80%) helyes választ
adott, különösen a
jogorvoslati joggal
kapcsolatban (34%). Bár
elég magas a pontatlan
választ adók aránya is
(33%) pl. a
zajkibocsátással
kapcsolatban. Ez ismét
tudatformálási akciók
szükségességére utal.

Válasz

Kérdés
Az EU környezetvédelmi
jog mely területén van
jogalkotási javaslat
megtárgyalás alatt
2010-2013-ban?
Eredmény
A negyedik kérdés
valóban szakértői
kérdés volt, azért nem
csoda, hogy a
válaszadók nagy része
(48%) a „nem tudom”
választ adta. Akik
megválaszolták a
kérdést, azok sem
mindig tudták helyesen
a választ.

Válasz
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Kérdés
Mit jelent az EU jog
közvetlen hatálya?
Eredmény
Az ötödik kérdés
nagyon jogászi, mégis,
jogi jellege ellenére úgy
tűnik, hogy az a téma
már elért egyfajta
közismertséget. Ez
lehet az oka annak,
hogy a válaszadók
többsége (54%)
helyesen válaszolt
azokkal összevetve, akik
nem tudták a helyes
választ (46%).

Válasz

Kérdés
Hogyan írná le az ön
civil szervezetével
kapcsolatba lépők
tudatosságát az EU
környezetvédelmi
jogáról (bármilyen
jogszabály vagy több
jogforrás együtt)?
Eredmény
A hatodik kérdés a
lakosság ismereteit
méri, a civil szervezetek
megítélésén alapulva.
Ahogy az Aarhusi
Egyezménynél is, az
eredmény az, hogy csak
nagyon kevés ember
ismeri az EU
környezetvédelmi jogot
egyáltalán, és még ők
sem ismerik
részleteiben. De
ellentétben az Aarhusi
Egyezménnyel, erről
legalább igen sok ember
hallott, bár nem tudják,
hogy mit szabályoz az
EU környezetvédelmi
joga.

Válasz
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Kérdés
Kérjük, hogy azonosítsa
a civil szervezete
jellegét (többféle válasz
lehetséges)!
Eredmény
A hetedik kérdés a
válaszadó civil
szervezetek hátterét
volt hivatva feltárni. A
válaszok azt mutatták,
hogy a legtöbb
válaszadó országos
szintű környezetvédő
szervezet volt. Ez
mellesleg egybevágott
a felmérést készítők
előzetes várakozásaival.

Kérdés
Kérjük, adja meg az
országát!
Eredmény
A nyolcadik kérdés végül
a válaszadók
állampolgárságára
kérdezett rá. A
válaszadási rendszer
anonimitást biztosított,
ezért így csak 4
válaszadó nem fedte fel
állampolgárságát.

Válasz

Válasz
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Következtetések
Röviden, a két felmérés következtetései az alábbiak, témakör szerint:




Aarhusi Egyezmény: a legtöbb válaszadó ismerte az Aarhusi Egyezményt, és tudta, hogy az
mit szabályoz, azonban legtöbbjük nem alkalmazza azt, és még azok is, akik alkalmazzák, ezt
bíróságon kívüli interakciókban, a hatóságokkal folytatott eljárásokban teszik; az eredmények
kérdésesek, az Egyezmény nem produkálja a kívánt hatást; a lakosságnak alacsonyabb a
tudatossága ebben a kérdésben, kevesen hallottak csak az Egyezményről, és még ők sem
ismerik annak tartalmát részleteiben.
EU környezetvédelmi jog: a legtöbb válaszadó ismer néhány EU környezetvédelmi
jogszabályt, de nem részleteiben, és nem követik a jog fejlődését; tudják, hogy mi az EU jog,
és néha még azt is, hogy miként alakul, illetve a lakosságnak még néhány alapvető jogi
koncepcióról is van egy alacsonyabb szintű tudása, de csak kevesen tudják, hogy mit
szabályoz az EU környezetvédelmi jog – mindazonáltal legalább hallottak már róla.

Javaslatok
Egy egységesebb Európa célkitűzésének eléréséhez és a CEI Akciótervnek a lakossági
tudatformáláson keresztül történő megvalósításához az alábbiakat javasoljuk az Aarhusi Egyezmény
és az EU környezetvédelmi jog témaköreiben:




el kell indítani egy lakossági tudatformálási kampányt arról, hogy mit szabályoz az Aarhusi
Egyezmény, és hogy az eurószkepticizmussal szemben milyen előnyei vannak az EU
környezetvédelmi jognak;
javítani kell a civil szervezetek tudatosságát, hogy képesek legyenek figyelemmel kísérni az
EU környezetvédelmi jog fejlődését;
támogatni kell a közérdekű környezetvédelmi jogi szervezeteket, akik hozzájárulnak az
Aarhusi Egyezmény megfelelő alkalmazásához, és akár bírói úton is érvényesítik az abban
foglalt jogokat, valamit szakmai tanácsot tudnak adni az NGO-knak az EU környezetvédelmi
jogának alkalmazásáról.

A fenti célok elérésére egy angol nyelvű kommunikációs és tájékoztatási stratégia található a
Mellékletben.
Elérhetőség
név:
szervezet:
cím:
tel/fax:
e-mail:
web:

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

A J&E jelen tanulmánya a Central European Initiative-tól kapott támogatásból készült. Az abban foglaltakért
az egyedüli felelősség a szerzőket terheli, és a CEI semmilyen módon nem felelős az abban foglalt információk
bármilyen felhasználásáért.
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MELLÉKLET
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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