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Анализа
на наоди од истражување
на јавната свест
за Архуска конвенција и еколошкото законодавство на Европската Унија

Контекст
Во Акциониот план на Централната Европска Иницијатива (Central European Initiative), особено
темата за животна средина во Областа на инвервенција за економски развој, стои дека „ И
покрај тоа што мнозинството од земјите членки на ЦЕИ имаат постигнато значаен напредок во
одржливиот развој и заштита на животната средина преку воспоставување на правила и норми,
сеуште, има потреба од подигнување на свеста кај јавноста и носителите на одлуки.“
Justice and Environment (J&E) воспостави две цели во овој поглед:
-

-

Да спроведе истражување на јавната свест за Архуската конвенција, која е каментемелник на правото на пристап до информации за животната средина и моќна
меѓународна правна алатка на јавноста за заштита на животната средина и промоција
на одржлив развој, и за спроведувањето на еколошкото законодавство на ЕУ како
важна потпора за соодветна заштита на правата за пристап до информации и заштита
на животната средина;
Да го подигне ниското ниво на свест кај јавноста и еколошкиот граѓански сектор за тоа
што содржи Архуската конвенција и еколошкото законодавство на ЕУ и за она што може
да им се припише на горенаведените правни режими, со цел борба против растечкиот
евроскептицизам.

Следуваат резултатите од истражувањето и наодите на Ј&Е проследени со збир на препораки и
медиумска стратегија во Анексот на овој документ.
Наоди
Истражување на Архуската Конвенција
Истражувањето беше спроведено со користење на бесплатна интернет истражувачка алатка
(www.surveymonkey.com) и се содржеше од 8 прашања. За истражувањето беа испратени
линкови заедно со барање за понатамошно ширење и дистрибуција до националните
граѓански здруженија од областа на животната средина во 8 држави како Австрија, Хрватска,
Република Чешка , Унгарија, Македонија, Романија, Словачка и Словенија. Од истражувањето
произлегоа 134 одговори. Резултатот од анализата се однесува на првите 100 одговори,
изразена во проценти од можните одговори.
Истражување на еколошкото законодавство на ЕУ
Истражувањето беше спроведено со користење на бесплатна интернет истражувачка алатка
(www.surveymonkey.com) и се содржеше од 8 прашања. За истражувањето беа испратени
линкови заедно со барање за понатамошно ширење и дистрибуција до националните
граѓански здруженија од областа на животната средина во 8 држави како Австрија, Хрватска,
Република Чешка , Унгарија, Македонија, Романија, Словачка и Словенија.
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Архуска Конвенција
Прашање
Дали сте слушнале за
Архуската конвенција?
Наоди
Првото прашање е
наменето со цел да се
појасни дали
испитаниците имаат
сознание дека
Архуската конвенција
воопшто постои.
Очигледно голем број
од испитаници веќе
слушнале за Архуската
конвенција а само за
мал број испитаници
постоењето на овој
меѓународен правен
инструмент е новост.
Ова е веќе позитивен
знак за почеток на
истражувањето.

Одговори

Прашање
Дали може да ги
обележете темите кои
Архуската конвенција
основно ги регулира?
Наоди

Одговори

Со второто прашање
отидовме подлабоко во
тестирање на знаењето
на испитаниците преку
нудење на 10 различни
теми од кои требаше да
пронајдат што регулира
Архуската конвенција.
Повторно, голем број од
испитаниците знаеа дека
се работи за пристап до
информации од областа
на животната средина,
учество во носењето
одлуки од областа на
животната средина и
пристап до правда во
врска со прашања
поврзани со животната
средина. Сите други
одговори кои не беа
точни се незначајно
малцинство што е
повторно добар знак.
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Прашање
Дали некогаш сте се
повикале на правата
кои ги обезбедува
Архуската конвенција
во формални
процедури или сте се
повикале на Архуската
конвенција во
кампањи?
Наоди
Третото прашање
требаше да открие
дали Архуската
конвенција е жив дел
од секојдневието на
граѓанските
здруженија. Овој
параметар се мери
преку прашањето дали
конвенцијата всушност
е користена од страна
на испитаниците.
Произлегува дека има
повеќе испитаници
кои не ја користат
конвенцијата отколку
тие што ја
употребуваат. Ова е
првиот
предупредувачки знак
дека има потреба од
подигнување на
свеста.

Одговори
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Прашање
Во какви случаи сте се
повикале на
одредбите на
Архуската конвенција
во вашата
комуникација со
административните
органи или судовите?
Наоди
Четвртото прашање е
насочено кон оние
што ја користат
Архуската конвенција
и ја анализира целта
на користење на
конвенцијата.
Мнозинството на
одговори ги
потенцира следните
причини: добивање
информации за
животната средина од
страна на
административните
органи (78%) и учество
на јавноста во носење
одлуки поврзани со
животната средина
(78%). Ова покажува
дека повеќето од
испитаниците ја
употребуваат
конвенцијата надвор
од судските постапки.

Одговори
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Прашање
Во случај да ја
употребувате
Архуската конвенција
во вашата работа, како
најдобро би го
опишале влијанието
од повикување на
Архуската конвенција
во гореспоменатите
случаи?
Наоди
Петтото прашање ја
испитува
ефективноста на
употребата на
Архуската конвенција.
Мнозинството на
испитаници сметаат
или искусиле дека
повикувањето на
одредбите од
конвенцијата имало
мало влијание на
административните
органи (38%),
учеството на јавноста
сеуште било одбиено
(35%) или како
максумум, пристапот
до информации од
областа на животната
средина бил одобрен
(33%) како резултат на
повикување на
Архуската конвенција.
Ова е сериозно
разочарувачки и има
потреба од
активности.

Одговори
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Прашање
Како би ја опишале
свеста на јавноста за
контактирање на
вашето граѓанско
здружение во врска со
Архуската конвенција?
Наоди
Шестото прашање
имаше за цел да ја
измери јавната свест
преку ставот на
граѓанските
организации. Според
нивна оцена, само
мал број граѓани знаат
за Архуската
конвенција и доколку
знаат истата не ја
знаат во детали (53%).
Ова е очигледен знак
за потреба од
подигнување на
свеста.

Одговори

Прашање
Ве молиме
идентификувајте го
вашето граѓанско
здружение според
понудените опции
(повеќе одговори)!
Наоди
Седмото прашање
имаше за цел да ја
провери историјата на
граѓанските
здруженија кои
учествуваа во
истражувањето.
Одговорите
покажуваат дека
голем број од
испитаниците се
национални граѓански
здруженија. Ова е во
согласност со
очекувањата на
организаторите на
истражувањето.

Одговори
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Прашање
Ве молиме идентификувајте ја
вашата држава!
Наоди
Осмото прашање ја испитува
националноста на
испитаниците. Системот за
одговарање користен во ова
истражувње обезбедува
анонимност, но дури и вака,
една третина од испитаниците
не ја откриле својата
националност.

Одговори
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Еколошко законодавство на ЕУ
Прашање
Што најдобро го
опишува нивото на
вашето знаење за
еколошкото право на
ЕУ?
Наоди
Првото прашање
имаше намера само
да го истражи
степенот на
познавање на
Еколошкото
законодавство на ЕУ.
За жал, мнозинството
(45%) одговориле
дека знаат само
одредени делови од
еколошкото право на
ЕУ и тоа а само
површно. Оние кои
одговориле дека
имаат одлично
познавање се само
28%.

Одговори

Прашање
Дали го следите
развојот на
еколошкото
законодавство на ЕУ?
Наоди
Второто прашање
имаше за цел да ја
измери свеста за
развојот на
еколошкото право на
ЕУ. Поголемиот дел од
испитаниците го
следат развојот само
доколку нивните
граѓански здруженија
се афектирани од
истиот. Сепак, иако
само во ваков случај,
граѓанските
организации ги следат
промените. Ова е
позитивен знак.

Одговори
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Прашање
Обележете ги
областите на заштита
на животната средина
кои НЕ се директно
регулирани со
еколошкото право на
ЕУ!
Наоди
Третото прашање е
еден вид проверка на
длабочината на
знаењето. Во овој
случај, најголем дел
од испитаниците
(80%) дадоа точни
одговори, особено во
однос на пристапот до
правдата на
животната средина
(34%). Сепак, сèуште е
високо нивото на
одговори кои не се
точни (33%) на пример
кај емисиите на
бучава. Ова повторно
бара напор во
подигање на свеста.

Одоговри

Прашање
Во кои области на
еколошкото право на
ЕУ постои
легислативен предлог
кој е
изготвен/дискутиран
во периодот 2010-2013
година?
Наоди
Четвртото прашање е
вистинско експертско
прашање и не чудно
што мнозинството на
испитаници (48%)
одговориле со „не
знам“. Тие кои
одговориле
позитивно, не секогаш
го знаат правиот
одговор.

Одговори

10

Прашање
Што значи „директен
ефект“ на
законодавството на
ЕУ?
Наоди
Петтото прашање е
многу правничко, но
сепак, се чини дека
ова е веќе некој вид
на општо познато, и
покрај неговата многу
легалистичка
природа. Ова е
причина зошто
повеќето од
испитаниците
одговориле точно
(54%) во однос на
оние кои не го знаат
соодветно (46%).

Одговори

Прашање
Како би ја опишале
свеста на јавноста за
контактирање на
вашето граѓанско
здружение во врска со
еколошкото право на
ЕУ (било кој дел од
еколошката
легислатива или
закон)?
Наоди
Шестото прашање ја
мери јавната свест
според ставот на
граѓанските
организации. Како и со
Архуската конвенција,
резултатот е дека само
малку граѓани знаат за
еколошкото право на
ЕУ, па дури и оние кои
го знаат, не го знаат во
детали. Но спротивно
на истражувањето за
Архуската конвенција,
многу лица слушнале
за еколошкото
законодавство на ЕУ,
иако не знаат што се
обезбедува со истото.

Одговори
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Прашање
Ве молиме
идентификувајте го
вашето граѓанско
здружение според
понудените опции
(повеќе одговори)!
Наоди
Седмото прашање
имаше за цел да ја
провери историјата на
граѓанските
здруженија кои
учествуваа во
истражувањето.
Одговорите
покажуваат дека
голем број од
испитаниците се
национални граѓански
здруженија. Ова е во
согласност со
очекувањата од
организаторите на
истражувањето.

Прашање
Ве молиме
идентификувајте ја
вашата држава!
Наоди
Финалното прашање се
однесува на
националноста на
испитаниците.
Системот на
одговарање на
прашања обезбедува
анонимност, и само 4
испитаници не ја
откриле нивната
националност.

Одговори

Одговори
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Заклучоци
Накратко, заклучоците од двете истражувања, според теми, се следните:




Архуската конвенција: повеќето испитаниците ја знаат Архуската конвенција и знаат
што се регулира со истата, сепак, повеќето од нив не ја користат, а доколку ја користат
тоа го прават надвор од судските институции, во интеракција со државните власти;
резултатите се дискутабилни , Конвенцијата не резултира со саканите ефекти; јавноста
има понизок степен на знаење, неколку од нив имаат слушнато за Конвенцијата, но не
знаат во детали за што е/што регулира истата.
Еколошкото законодавство на ЕУ: повеќето испитаниците знаат некои делови од
еколошкото законодавство на ЕУ, но не во детали, и не го следат развојот на
легислативата; знаат за што е законодавството на ЕУ, а понекогаш исто така и како се
развива во прилог на некои основни правни концепти, но јавноста има понизок степен
на знаење, неколку од нив знаејќи во детали што претставува законодавството од
областа на животната средина на ЕУ, но барем генерално слушнале за тоа.

Препораки
Со цел да се постигне целта на обединета Европа и да се допринесе кон спроведувањето на
Акциониот план на Централната Европска Иницијатива преку подигање на свеста на јавноста во
однос на правата за пристап до информации и еколошкото законодавство на ЕУ, го предлагаме
следното:




спроведување кампања за подигнување на јавната свест за тоа што е практичната
употреба на Архуската конвенција и за придобивките од еколошкото право на ЕУ
наспроти евроскептицизмот;
подигнување на знаењето на граѓанските организации со цел да бидат во можност да
го мониторираат развојот на еколошкото законодавство на ЕУ;
поддршка на организации со статус од јавен интерес кои можат да придонесат за
правилната примена на Архуската конвенција преку обезбедување на своите права
дури и преку правните лекови, и да бидат во можност да дадат стручни совети во врска
со еколошкото право на ЕУ на други граѓански здруженија.

Информации за контакт:
име:
организација:
адреса:
тел/факс:
e-mail:
интернет страница:

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

Овој документ на J&E е финансиран од страна на Централната Европска Иницијатива. Единствената
одговорност паѓа на товар на авторот на овој документ и ЦЕИ не е одговорна за употребата на
информациите содржани во овој документ.
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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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