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Analiză
a Rezultatelor Sondajului
privind gradul de conștientizare a publicului cu privire la Convenția de la Aarhus și
legislația de mediu a Uniunii Europene

Contextul
Planul de Acțiune al Inițiativei Central Europene (ICE), în special Tema de Mediu din cadrul
Domeniului de Intervenție pentru Dezvoltare Economică arată că: “Deși majoritatea Statelor Membre
ICE au înregistrat un progres semnificativ în domeniul dezvoltării durabile și al protecției mediului în
ceea ce privește regulamentele și normele, este încă necesară creșterea gradului de conștientizare a
publicului larg și a factorilor de decizie.”
Justice and Environment (J&E) și-a stabilit două obiective în această privință:
-

-

să realizeze un sondaj cu privire la gradul de conștientizare referitor la Convenția de la
Aarhus, ce reprezintă un element cheie al dreptului de acces la informații de mediu și un
puternic instrument legal internațional pentru public de protecție a mediului și promovare a
dezvoltării durabile, precum și de implementare a legislației de mediu a Uniunii Europene;
să mărească gradul de conștientizare în rândul publicului și al organizațiilor
neguvernamentale de protecție a mediului în privința prevederilor Convenției de la Aarhus și
a legislației de mediu a Uniunii Europene și a ce poate fi atribuit regimurilor juridice
precedente, astfel contracarând euro-scepticismul.

În continuare sunt prezentate rezultatele sondajului și elementele identificate de J&E, urmate de un
set de recomandări și o strategie mediatică prezentată în anexă.
Rezultatele
Sondaj cu privire la Convenția de la Aarhus
Sondajul a fost realizat utilizând un instrument de sondaj online gratuit (www.surveymonkey.com) ce
a cuprins 8 întrebări și a fost transmis cu solicitarea de a-l distribui în continuare către organizații
neguvernamentale de protecție a mediului din 8 state, respectiv Austria, Croația, Cehia, Ungaria,
Macedonia, România, Slovacia și Slovenia. Sondajul a primit 134 de răspunsuri iar rezultatele au fost
analizate cu referire la primele 100 de răspunsuri, exprimate în procente din răspunsurile oferite.
Sondaj cu privire la legislația de mediu a Uniunii Europene
Sondajul a fost realizat utilizând un instrument de sondaj online gratuit (www.surveymonkey.com) ce
a cuprins 8 întrebări și a fost transmis cu solicitarea de a-l distribui în continuare către organizații
neguvernamentale de protecție a mediului din 8 state, respectiv Austria, Croația, Cehia, Ungaria,
Macedonia, România, Slovacia și Slovenia. Sondajul a primit 54 de răspunsuri.
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Convenția de la Aarhus
Întrebare
Ați auzit de Convenția
de la Aarhus?
Rezultate
Scopul primei întrebări
a fost de a clarifica dacă
se cunoaște despre
existența Convenției de
la Aarhus. În mod clar,
marea majoritate a
participanților la sondaj
au auzit despre
Convenția de la Aarhus
și există o mică parte
pentru care existența
acestui instrument legal
internațional este o
noutate. Este deja un
semn pozitiv.

Răspunsuri

Întrebare
Puteți indica temele
principale ce sunt
reglementate prin
Convenția de la
Aarhus?
Rezultate
A doua întrebare și-a
propus să testeze
cunoștințele
participanților la
sondaj, oferind 10 teme
diferite din rândul
cărora să indice
domeniile de aplicare
ale Convenției de la
Aarhus. Din nou, marea
majoritate cunosc că
este vorba despre
accesul la informații de
mediu, participarea la
luarea deciziilor privind
mediului și accesul la
justiție pe probleme de
mediu. Răspunsurile
incorecte reprezintă o
minoritate
nesemnificativă, ceea
ce, din nou, reprezintă
un semn bun.

Răspunsuri

3

Întrebare
V-ați folosit drepturile
furnizate prin Convenția
de la Aarhus în
proceduri formale sau
ați invocat Convenția de
la Aarhus în campanii?

Răspunsuri

Rezultate
A treia întrebare și-a
propus să identifice
dacă Convenția de la
Aarhus face parte din
viața de zi cu zi a ONGurilor de protecție a
mediului. Își propune să
măsoare acest fapt prin
informația dacă
participanții la sondaj
au folosit vreodată
Convenția. Se pare că
sunt mai mulți cei ce nu
folosesc Convenția
decât cei ce o folosesc.
Acesta reprezintă
primul sem că este
necesară creșterea
gradului de
conștientizare.
Întrebare
În ce fel de cazuri ați
făcut referire la
prevederile Convenției
de la Aarhus în
corespondențe cu
autorități sau curți de
justiție?
Rezultate
A patra întrebare este
adresată celor ce au
folosit deja Convenția
de la Arhus și identifică
scopul în care a fost
folosită Convenția.
Majoritatea
răspunsurilor indică
următoarele motive:
obținerea informațiilor
de mediu de la guvern
(78%) și participarea la
luarea deciziilor privind
mediul (78%). Astfel,
majoritatea
participanților la sondaj
folosesc Convenția în
procese extra-judiciare.

Răspunsuri
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Întrebare
În cazul în care ați
folosit Convenția de la
Aarhus în munca
dumneavoastră, cum ați
descrie impactul
referirii la Convenția de
la Aarhus în cazurile
respective?
Rezultate
A cincea întrebare
testează eficacitatea
aplicării Convenției de
la Aarhus. Majoritatea
participanților
consideră sau au
realizat că referirea la
Convenție nu a avut
vreun impact asupra
autorităților publice
(38%), a fost în
continuare refuzată
participarea publică
(35%) sau, cel mult, a
fost acordat accesul la
informații de mediu
(33%) drept rezultat al
referirii la Convenția de
la Aarhus. Este un fapt
dezamăgitor ce necesită
luarea unor măsuri.

Răspunsuri

Întrebare
Cum ați descrie gradul
de conștientizare cu
privire la Convenția de
la Aarhus a publicului
ce vă contactează ONGul?
Rezultate
A șasea întrebare și-a
propus să măsoare
gradul de
conștientizare publică
din perspectiva
organizațiilor
neguvernamentale.
Conform evaluării lor,
puțini știu despre
Convenția de la Aarhus,
iar cei care știu nu o
cunosc în detaliu (53%).
Acesta reprezintă un
semnal clar că este
necesară creșterea
gradului de
conștientizare.

Răspunsuri
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Întrebare
Vă rugăm să vă
identificați ONG-ul,
potrivit următoarelor
opțiuni.
Rezultate
A șaptea întrebare și-a
propus să verifice
domeniul ONG-urilor ce
s-au implicat în acest
sondaj. Răspunsurile
arată că majoritatea
sunt organizații
naționale de protecție a
mediului. Acest fapt
este conform cu
așteptările inițiale ale
organizatorilor
sondajului.

Răspunsuri

Întrebare
Vă rugăm să indicați țara.
Rezultate
A opta întrebare se referă la
naționalitatea participanților.
Sistemul de sondaj a asigurat
anonimitatea dar, chiar și în
aceste condiții, o treime dintre
participanți nu au indicat
naționalitatea.

Răspunsuri
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Legislația de mediu a Uniunii Europene
Întrebare
Cum ați descrie nivelul
dumneavoastră de
cunoștințe referitoare
la legislația de mediu a
Uniunii Europene?
Rezultate
Scopul primei întrebări
a fost de a clarifica
nivelul de cunoștințe în
rândul organizațiilor cu
privire la legislația de
mediu a Uniunii
Europene. Din păcate,
majoritatea (45%) au
răspuns că știu doar
unele părți ale
legislației de mediu UE
și chiar și pe acelea
doar la nivel superficial.
Cei cu un nivel mai
ridicat de cunoștințe
reprezintă doar 28%.

Răspunsuri

Întrebare
Urmăriți dezvoltarea
legislației de mediu UE?

Răspunsuri

Rezultate
A doua întrebare
măsoară gradul de
conștientizare cu privire
la dezvoltarea legislației
de mediu UE.
Majoritatea
participanților la sondaj
urmăresc astfel de
procese doar dacă
acestea le afectează
organizația, însă cel
puțin în aceste cazuri
urmăresc modificările.
Este un semn pozitiv.
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Întrebare
Indicați domeniile de
protecție a mediului ce
NU sunt reglementate
în mod direct de
legislația de mediu UE.
Rezultate
A treia întrebare
verifică nivelul
cunoștințelor. În acest
caz, majoritate
participanților (80%) au
dat răspunsuri corecte,
în special în ceea ce
privește accesul la
justiție pe probleme de
mediu (34%). Un număr
ridicat de răspunsuri
sunt însă incorecte
(33%), de exemplu în
ceea ce privește
poluarea fonică. Acest
fapt indică necesitatea
creșterii gradului de
conștientizare.

Răspunsuri

Întrebare
În care domenii din
legislația de mediu UE
există propuneri
legislative în stadiu de
proiect/ discuții în
perioada 2010-2013?
Rezultate
Întrebarea a patra este
la nivel de expert și
astfel nu este
surprinzător faptul că
majoritatea (48%) au
răspuns “nu știu”. Cei ce
au dat un răspuns nu au
știut întotdeauna care
este răspunsul corect.

Răspunsuri
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Întrebare
Ce înseamnă “efect
direct” în legislația UE?
Rezultate
A cincea întrebare este
una cu caracter juridic
dar se pare că acest
aspect face parte din
cunoștințele generale
în pofida naturii sale
juridice. Astfel,
majoritatea
participanților au dat
răspunsul corect (54%)
față de cei ce nu cunosc
bine acest aspect
(46%).

Răspunsuri

Întrebare
Cum ați descrie gradul
de conștientizare cu
privire la legislația de
mediu UE (orice
componentă sau mai
multe legi) a publicului
ce vă contactează ONGul?
Rezultate
A șasea întrebare
măsoară gradul de
conștientizare a
publicului așa cum este
evaluat de ONG-uri. Ca
și în cazul Convenției de
la Aarhus, rezultatul
este că doar puține
persoane cunosc cât de
cât legislația de mediu
UE, și chiar și acelea nu
au cunoștințe la nivel de
detaliu. Contrar însă
cazului Convenției de la
Aarhus, multe persoane
au auzit despre legislația
de mediu UE, chiar dacă
nu cunosc ce
reglementări conține.

Răspunsuri
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Întrebare
Vă rugăm să vă
identificați ONG-ul,
potrivit următoarelor
opțiuni.
Rezultate
A șaptea întrebare și-a
propus să verifice
domeniul ONG-urilor ce
s-au implicat în acest
sondaj. Răspunsurile
arată că majoritatea
sunt organizații
naționale de protecție a
mediului. Acest fapt
este conform cu
așteptările inițiale ale
organizatorilor
sondajului

Întrebare
Vă rugăm să indicați
țara.
Rezultate
A opta întrebare se
referă la naționalitatea
participanților la sondaj.
Sistemul de sondaj a
asigurat anonimitatea și
doar 4 dintre participanți
nu au indicat
naționalitatea.

Răspunsuri

Răspunsuri
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Concluzii
Pe scurt, concluziile celor două sondaje sunt următoarele, pe tematici:




Convenția de la Aarhus: majoritatea participanților la sondaj cunosc Convenția de la Aarhus și
ce reglementează aceasta, însă majoritatea nu o folosesc și chiar dacă o folosesc, fac aceasta
în afara procedurilor judiciare, în interacțiuni cu autoritățile publice; rezultatele sunt
discutabile, Convenția nu produce efectele dorite; publicul larg are un nivel mai scăzut de
cunoștințe, puțini au auzit de Convenție sau nu știu în detaliu despre ce este vorba.
Legislația de mediu a Uniunii Europene: majoritatea participanților cunosc unele părți ale
legislației de mediu UE dar nu la nivel de detaliu și nu urmăresc dezvoltarea legislativă; în
afară de câteva concepte legale de bază, nu cunosc conținutul legislației UE și în unele cazuri
nici cum este realizată, însă publicul larg are un nivel de cunoștințe mai scăzut, puțini cunosc
în detaliu despre ce este vorba în legislația de mediu UE, însă cel puțin au auzit despre
aceasta.

Recomandări
Pentru a atinge obiectivele unei Europe mai unite și a contribui la implementarea Planului de Acțiune
ICE prin creșterea gradului de conștientizare a publicului în ceea ce privește dreptul de acces la
informații și legislația de mediu UE, recomandăm următoarele:
-

lansarea unei campanii de conștientizare publică cu privire la utilizarea practică a Convenției
de la Aarhus și beneficiile legislației de mediu UE, contracarând euro-scepticismul;
creșterea capacității ONG-urilor pentru a putea monitoriza dezvoltarea legislației de mediu
UE;
sprijinirea organizațiilor juridice de interes public ce pot contribui la aplicarea
corespunzătoare a Convenției de la Aarhus, asigurând astfel și folosirea căilor juridice și
având în vedere că acestea pot oferi sprijin specializat altor ONG-uri în ceea ce privește
legislația de mediu UE.

Anexată este o strategie de comunicare și promovare în scopul atingerii obiectivelor de mai sus.
Date de contact:
nume:
organizația:
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

Acest document al J&E a fost realizat cu sprijin financiar din partea Central European Initiative. Autorul este
singurul responsabil pentru conținutul prezentului document iar CEI nu este responabilă pentru nici o
modalitate de utilizare a conținutului acestui document.
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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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