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РЕЗИМЕ
Програмата за развој на Обединетите Нации и Министерството за животната средина и
просторно планирање на Република Македонија, во рамките на Проектот „Втор
двогодишен ажуриран извештај за климатски промени“, во декември 2016 година,
спроведоа интернет-истражување со цел да се добијат најновите податоци за
перцепцијата и нивото на свест на јавноста на климатските промени. Резултатите од ова
истражување на некој начинсе ажурирање на информациите добиени со истражувањето
спроведено во 2014 година, со кое се добија основни податоци за тоа која е
мотивацијата и кои се предизвиците при однесувањето на граѓаните во однос на
заштитата на животната средина и климата, кои се користеа при подготовката на
Третиот национален план за климатски промени. Сегашното истражување, исто така,
обезбеди нови податоци за главните извори на информации за климатските промени и
согледаната видливост на оваа тема во медиумите, како и видливоста на различни
кампањи и проекти за климатските промени.
Прашалникот на интернет беше дистрибуиран преку професионални листи со адреси за
е-пошта, а со цел да се опфати и општата јавност беше промовиран и преку социјалните
мрежи, како што се Фејсбук и Твитер. Во период од две недели, беа собрани 583
пополнети прашалници, 71% од испитаниците беа од 10-те општини од Градот Скопје, а
остатокот од 45 општини претставени во примерокот. Учесниците припаѓаат на
различни старосни групи, со исклучок на лица постари од 65 години, а меѓу
испитаниците има 5% повеќе жени. Учесниците во истражувањето главно се со високо
образование и 85% од нив имаат факултетска диплома.
Истражувањето покажа дека сиромаштијата и економската ситуација се најголемите
општествени проблеми, додека климатските промени се гледаат како трета најсериозна
закана за општеството. Сепак, испитаниците сметаат дека имаат поголемо знаење за
климатските промени во споредба со претходните наоди. Половина од испитаниците
сметаат дека се информирани за различните влијанија и последици од климатските
промени, и дека највидливи последици се екстремните температури и неправилностите
во менувањето на годишните времиња и врнежите. Во иста насока, испитаниците
изјавиле дека има зголемување на присуството на темата климатски промени во
медиумите и половина од нив оваа опсервација ја поврзуваат со почестата појава на
екстремни временски настани.
Сепак, учесниците не се задоволни со обемот во кој органите, компаниите и
индустријата, или дури и самите граѓани придонесуваат во борбата против климатските
промени. Така, 34% одговориле дека причината која спречува активности за заштита на
животната средина и намалување на климатските промени е чувството дека тоа не е
должност на граѓаните, туку должност на владата, компаниите и индустријата.
Спротивно на ова, 61% од испитаниците сметаат дека е должност на граѓаните да ја
штитат животната средина. Овој наод покажува дека кај граѓаните се зголемува свеста
за тоа како поединците можат да придонесат за ублажување на климатските промени.
Покрај ова, охрабрува што само 2% од примерокот мисли дека веќе е предоцна да се
направи нешто за спречување на климатските промени, во споредба со 14% од
претходното истражување. Испитаниците се мотивирани да почнат да преземаат
активности насочени кон заштита на животната средина и речиси сите испитаници се
подготвени да користат обновлива енергија. Главната мотивација за заштита на
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животната средина е желбата да се живее во здрава и чиста средина. Во голема мера,
резултатите покажуваат пооптимистички дух кај македонското население, во однос на
намалувањето на климатските промени.
Граѓаните сѐ уште немаат доволно знаење за адаптацијата на климатските промени.
Потребни се дополнителни напори и внимание за да се промовираат најдобрите
практики за адаптација и да се поддржи развојот на конкретни мерки за адаптација.
Новите информации може да се споделуваат преку интернет, односно преку
специјализирани интернет страници и социјалните медиуми, бидејќи 73% од
испитаниците информациите за климатските промени ги наоѓаат на интернет, а повеќе
од половина на социјалните медиуми. Учесниците се запознаени со кампањите за
климатски промени организирани од меѓународните организации, особено од УНДП и
УСАИД и од невладините организации за заштита на животната средина, и речиси
половина од нив исто така се запознаени со кампањите кои ги организира МЖСПП.
На крајот, поголемиот број на испитаници кои одговориле на прашањата во споредба со
истражувањето од 2014 година е знак дека прашањето за климатските промени е
доволно привлечно и мотивира учество. Македонските граѓани покажаа ентузијазам за
соработка на оваа тема и подготвеност поактивно да се вклучат во управувањето со
климатските промени. Носителите на одлуки треба да го искористат овој позитивен
тренд кој беше идентификуван и во 2014 година и да продолжат со партиципаторни
активности во областа на климатските промени преку споделување на информации и
подигање на свеста.
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1. ВОВЕД
Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и Министерството за животната
средина и просторно планирање (МЖСПП) на Република Македонија, во рамките на
Проектот Втор двогодишен ажуриран извештај за климатски промени спроведоа
интернет истражување за перцепцијата и нивото на свесност на јавноста за климатските
промени. Проектот Втор двогодишен ажуриран извештај за Македонија има за цел да
ѝ помогне на државата да ги вклучи и да ги интегрира климатските промени во
националните и во секторските развојни политики преку обезбедување континуитет во
процесот за зајакнување на институционалните и техничките капацитети. Овој процес е
започнат со Националните планови и особено со подготовката на Првиот двогодишен
ажуриран извештај за климатски промени.
Во рамките на Првиот двогодишен ажуриран извештај за климатски промени, УНДП и
МЖСПП во ноември 2014 година спроведоа интернет истражување за свесноста на
граѓаните за климатските промени и предизвиците во Македонија. Истражувањето беше
усогласено со слични истражувања на јавното мислење во ЕУ, како што е
Еуробарометар - глобалното истражување за климатските промени спроведено во 2008
година. Тоа собра информации за свесноста и перцепциите на општата јавност и на
вработените во јавната администрација за климатските промени. Целта на
истражувањето беше да се идентификуваат главните мотивации и предизвици за
преземање активности насочени кон заштита на животната средина и намалување на
климатските промени со цел приспособување на идните проекти и кампањи за
адаптација и ублажување на климатските промени.
Во меѓувреме, во април 2016 година, Македонија го потпиша Парискиот договор,
првиот универзален, законски обврзувачки документ под Рамковната конвенција на ОН
за климатски промени (УНФЦЦЦ), и на тој начин ги потврди своите заложби да
придонесе кон глобалните напори за справување со климатските промени преку
преземање на конкретни мерки.
Со цел да се обезбеди континуитет во процесот и да се утврди дали перцепцијата за
климатските промени се променила во земјата, особено по потпишувањето на
Парискиот договор, во декември 2016 година беше спроведено ажурирана интернетистражување. Новиот општествен тренд, кој е поврзан со појавата на информатичката и
комуникациската технологија, преточен во Интернетот, овозможи ова истражување да
се спроведе онлајн (на интернет) и да се соберат значителен број резултати за краток
временски период. Прашалникот беше дистрибуиран со употреба на професионални
листи со адреси за е-пошта и професионални мрежи, потоа преку социјалните медиуми,
групи на Фејсбук, преку реклами на Фејсбук и на Твитер, како и преку реклами на
посетени интернет локации.
Резултатите од истражувањето ќе дадат нови податоци за нивото на свест и за
перцепцијата на јавноста за климатските промени посочувајќи кои се добро познати
теми и кои се оние кои треба подобро да се промовираат. Понатаму, истражувањето ќе
ги идентификува главните мотивации и пречки за преземање активности за заштита на
животната средина и справување со климатските промени. Резултатите, исто така, ќе
покажат кои се најпопуларните медиуми за добивање информации за климатските
промени, кои кампањи и институции кои работат во оваа област имаат најголема
видливост, и кои институции македонците ги сметаат за најмногу проактивни при
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спроведување проекти за климатски промени. Со споредување на резултатите на ова
истражување со претходните анализи на јавното мислење ќе се утврди колку се
ефективни комуникацијата за климатските промени и ангажирачките активности во
последните две години. Исто така, тоа ќе помогне и подобро да се осмислат и пренесат
идните активности. Поради тоа, резултатите ќе се користат од страна на релевантните
национални институции за да се дефинираат идните чекори за подобрување на
теренските активности, активностите, истражувањата и агендата за подигање на свеста
во земјата за прашања кои се однесуваат на климатските промени, со крајна цел да се
подобри управувањето со климатските промени во Македонија.

2. МЕТОДОЛОГИЈА
Онлајн прашалникот беше подготвен на македонски јазик. Тој содржеше 22 прашања,
главно затворени, поделени во четири дела следејќи ги главните теми кои се испитуваа:
Општи прашања; перцепција за климатските промени; однесувањето; и извори на
информации. Најголем дел од прашањата во последните три групи беа со повеќе можни
одговори.
Делот со општи прашања се состоеше од социо-демографски информации за
испитаниците, како што се возраст, пол, општина од која потекнуваат, образование и
дали се вработени. Во овој дел имаше и две дополнителни прашања за испитаниците
кои се вработени во државните институции. Во делот за перцепцијата за климатските
промени имаше прашање за рангирање на потенцијалните закани за општеството, врз
основа на нивната сериозност. Во истиот дел понатаму се истражува перцепцијата за
промените во животната средина во последните 10 години и запознаеноста на
испитаниците со активностите поврзани со климатските промени. Покрај ова, две
прашања беа насочени кон истражување на знаењето и мислењето на испитаниците за
Парискиот договор. Делот посветен на однесувањето анализира дали испитаниците ги
земаат предвид животната средина и климатските промени кога носат секојдневни
одлуки, кои се причините за тие размислувања, како и кои се пречките за преземање
активности за заштита на животната средина и намалување на климатските промени.
Делот за извори на информации содржи одговори во врска со нивото на свесност на
испитаниците за климатските промени, изворите од каде тие се информираат, и нивните
опсервации во врска со можното зголемување на присутноста на темата за климатските
промени во медиумите. Во овој дел исто така се анализира и запознаеноста на
испитаниците со кампањите за подигање на јавната свест и кои институции тие ги
поврзуваат со проектите за климатски промени. Со исклучок на првиот дел, најголем
дел од прашањата во другите делови се со повеќе можни одговори и имаат полиња за
дополнителни коментари.
Прашалникот беше поставен на интерактивна онлајн платформа. Платформата
овозможи автоматска анализа на некои од одговорите кои ги даваа испитаниците. На
овој начин, по завршувањето на прашалникот, испитаникот може и сам да дознае за
исходот од партиципаторните активности кои се случиле до тој момент. На слика 1
даден е интерфејсот со автоматската анализа на резултати од последната страница на
прашалникот (http://klimatskipromeni.mk/UNDP/SURVEY/SurveyResultsEN.html)
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Слика 1 Автоматско пресметување на резултатите. Горе лево: Процена на сериозноста
на заканите за нашето општество; Горе десно: Забележани промени во животната
средина; Средина лево: Најчести активности за ублажување на климатските промени;
Средина десно: Зошто луѓето преземаат активности за справување со климатските
промени; Долу центар: Извори на информации за климатските промени. Имињата на
мерките се појавуваат кога ќе се помине врз нив со глувчето.
Прашалникот е дистрибуиран преку листите со адреси за електронска пошта, до 791
приматели од државни институции, приватни компании, академски институции, НВОи
и медиуми. Прашалникот исто така беше дистрибуиран и преку 88 македонски онлајн
портали за вести, на македонски (49) и на албански (39) јазик, како што се меѓу другите
и МИА (Македонска информативна агенција), Сител и Популарно.мк. Покрај ова,
прашалникот беше објавен на интернет страницата на МЖСПП и на следната интернет
адреса: www.klimatskipromeni.mk. Општата јавност беше поканета да учествува преку
огласите на Фејсбук(Слика 1). Целната публика беше избрана согласно локацијата Македонија. Истражувањето која се засноваше на рекламната кампања на Фејсбук
траеше 14 дена. Прашалникот, исто така, беше промовиран преку различни Твитер
профили.
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Слика 2 Рекламата на Фејсбук

13

3. АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
3.1. Општи резултати
Оваа анализа е направена врз 583 онлајн прашалници собрани за период од две недели
(од 19 декември, 2016 до 3 јануари, 2017 година).
Слика 1 ја покажува возраста на испитаниците. Сите старосни групи се добро
претставени во примерокот, со исклучок на групата постари од 65 години, од која има
само еден испитаник. Сепак, испитаниците од старосната група од 25 до 39 години,
претставуваат речиси половина од примерокот (255). Слика 2 се гледа дека женските
испитаници (322) се малку помногубројни од машките испитаници (261). Трендот
женските граѓани да имаат поголем интерес за ова истражување се гледа и во
статистиката од огласот на Фејсбук: 30% повеќе кликнувања биле од жени (Слика 3).

Слика 1 Возрасна распределба

Слика 2 Родова распределба
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Слика 3 Статистика од огласот на Фејсбук

Најголем дел од испитаниците (474) имаат завршено факултет, и заедно со тие со
магистерски и докторски степен претставуваат 85% од нашиот примерок (Слика 4).

Слика 4 Ниво на образование на испитаниците

Во примерокот има испитаници од 55 општини. Најголем број испитаници се од десетте
општини во Градот Скопје, најмногу испитаници има од Аеродром - 104 испитаници,
Карпош - 94, Центар - 74, Кисела Вода - 51, Гази Баба - 53. По нив се општините Ѓорче
Петров (24), Бутел (17) и Чаир (11), додека Сарај и Шуто Оризари се најмалку
застапени општини и имаат само 3 и 1 претставник. Во однос на останатиот дел од
земјата, најмногу испитаници има од Битола (44), втората општина со најмногу
население по Скопје. Другите општини се претставени со значително помалку
испитаници (Слика 5).
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Слика 5 Општините на испитаниците

Како што покажува Слика 6, најголем дел од испитаниците (80%) се вработени и
работат во приватниот сектор (38%).

Слика 6 Статус на вработување (лево) и сектор (десно)

Слика 7 покажува како испитаниците ја рангираат сериозноста на можните закани за
нашето општество, каде со 5 се означува најсериозната закана и со 1 најмалку
сериозната закана. Резултатите покажуваат дека сиромаштијата се смета за најсериозна
закана од страна на најмногу испитаници (46%), по што следи економската ситуација
(30%). Испитаниците најмалку биле загрижени за пролиферацијата на нуклеарно оружје.
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Слика 7 Рангирање на сериозноста на можните закани за општеството

Гледајќи ја истата Слика 7, но фокусирајќи се на екстремно рангираните закани (тие
кои се рангирани со 5 (црвено) и 4 (портокалово) се сметаат за најсериозни, а тие со 1
(сино) или 2 (зелено) како најмалку сериозни проблеми) можеме да видиме дека
економската состојба сега предводи како најсериозен општествен проблем по што следи
сиромаштијата и климатските промени. Спротивно на ова, нуклеарното оружје и
зголемувањето на населението се гледаат како најмалку опасен проблем за општеството.
Покрај десетте можни закани кои беа наведени во прашалникот, испитаниците исто
така ги предложија и следните проблеми како сериозна опасност за општеството:
загадувањето на воздухот, почвата и водата; недостигот на образование, неписменоста и
незнаењето; несоодветните политики за животна средина; акумулацијата на отпад;
зголемувањето на бројот на луѓе кои страдаат од рак; и сечењето на шумите.
Најголем дел од испитаниците во последните 10 години забележале промени во
животната средина или во климата (Error! Reference source not found.). Најголем дел
од испитаниците забележале појава на екстремни температури, како што се топлинските
и студените бранови; неправилните промени на годишните времиња; и промените во
врнежите. Меѓу другите промени кои не се наведени во прашалникот, но ги навеле
испитаниците, се немањето снег и зголемената појава на магла во комбинација со
високата загаденост на воздухот.
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Слика 8 Аспекти поврзани со животната средина/климата кај кои испитаниците забележале
промени во последните 10 години

Слика 9 покажува дека најголем дел од испитаниците (94%) сметаат дека е важно да се
бориме против климатските промени, додека најголем дел од нив (368) сметаат дека тоа
треба да се прави преку постигнување на глобален Договор за климатските промени.
Исто така, најголем број испитаници слушнале за Парискиот договор кој е првиот
универзален, правно обврзувачки глобален договор за борба против климатските
промени.

Слика 9 Мислење на испитаниците за важноста на борбата против климатските промени (лево)
и нивното знаење за Парискиот договор (десно)

Кога беа запрашани кое е нивното мислење за Парискиот договор (Слика 10), најголем
дел од граѓаните на Македонија сметаат дека сите земји, вклучувајќи ја и сопствената,
треба да придонесуваат за спречување на климатските промени. Сепак, втората
најголема група испитаници (80), кои претставуваат една четвртина од примерокот,
искажуваат сомнежи дека поединечните земји ќе ги почитуваат договорените цели и
активности.
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Слика 10 Мислењето на испитаниците за ефективноста на Парискиот договор

Покрај ова, најголем дел сметаат дека Македонија треба да го ратификува Парискиот
договор и да биде обврзана да се бори против климатските промени (Слика 11). Сепак,
околу 15% од испитаниците сметаат дека Македонија или нема доволно средства да
инвестира во решенија за климатските промени (38 испитаници) или го нема
потребното знаење и технологија (13).

Слика 11 Мислење на испитаниците за тоа дали Македонија треба да го ратификува Парискиот
договор

Генерално, граѓаните на Македонија сметаат дека ниту една од групите чинители
значително не придонесува во борбата против климатските промени, како што се гледа
и на Слика 12. Особено, тие не се задоволни со однесувањето на властите, приватните
корпорации и индустријата, како и со ангажираноста на самите граѓани за проблемот на
климатските промени. Сепак, испитаниците сметаат дека невладините организации,
меѓународните организации и ЕУ придонесуваат во борбата против климатските
промени, но само до определена мера.
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Слика 12 Перцепцијата на испитаниците за ангажираноста на различните групи чинители во
врска со климатските промени

Охрабрува што најголем дел од испитаниците во истражувањето размислуваат за
заштита на животната средина и намалување на климатските промени кога носат
одлуки во секојдневниот живот, како што се гледа на Слика 13. Најголемиот дел од
испитаниците внимаваат да ја намалат потрошувачката на енергија и вода и да ги
изолираат домовите со цел дополнително да се намали потрошувачката на енергија што
се користи за греење. Повеќе од половината испитаници велат дека купуваат производи
кои не ѝ штетат на животната средина и го рециклираат отпадот. Мерки кои поретко се
наведени се намалување на употребата на предмети за една употреба и купување
локални производи. На крајот, најмалку популарни мерки се инсталирање опрема за
користење обновлива енергија, купување автомобили кои трошат помалку гориво и
користење алтернативен транспорт. Непопуларноста на мерките за набавка на опрема за
користење на обновлива енергија и авотмобили кои трошат малку гориво може да се
објасни со фактот што овие мерки бараат инвестирање на голема сума пари кои може да
не се достапни за најголем дел од испитаниците. Фактот што сиромаштијата и
економската ситуација се сметаат за најсериозни општествени проблеми, ја потврдува
оваа претпоставка. Сепак, причините зад ниската популарност на алтернативниот
транспорт не се видливи и потребно е дополнително да се истражат.

Слика 13 Активности насочени кон заштита на животната средина и ублажување на
климатските промени кои ги преземаат испитаниците
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Слика 14 ги објаснува причините за горенаведените одлуки кои се насочени кон
заштита на животната средина. Речиси сите испитаници (581) изразуваат желба да ја
зачуваат животната средина здрава и чиста. Покрај ова, повеќе од половина од
примерокот смета дека им е граѓанска должност да ја штитат животната средина (356),
за младите и идните генерации (332), и дека секој поединец може да придонесе во
борбата против климатските промени преку менување на своето однесување (323).
Речиси 50% од испитаниците изјавиле дека тие се директно изложени на последиците
на климатските промени што ги мотивира да ги преземат наведените активности. Иако
намалувањето на трошоците во домаќинство е најретко наведена причина што ги
мотивира испитаниците да се борат против климатските промени, сепак голем број на
испитаници (237) го прават тоа од тие причини, на пример преку употреба на помалку
енергија и вода.

Слика 14 Причини за преземање активности за заштита на животната средина

Сепак, како што се гледа на Слика 15, има и некои можни пречки преземање
активности за заштита на животната средина и ублажување на климатските промени.
Најголем дел од испитаниците сметаат дека тоа не е директно нивна должност, туку
дека е должност на владата, компаниите и индустријата. Охрабрува фактот што многу
испитаници (112) навеле дека ниту еден од одговорите не е применлив за нив, бидејќи
преземаат активности против климатските промени. Интересно е што многу
испитаници навеле дека недостигот на информации и двоумењето за тоа што може да се
направи за да се справиме со климатските промени исто така ги спречува практиките
кои ги ублажуваат климатските промени. И на крајот, само 10 испитаници сметаат дека
е предоцна да се делува против климатските промени.
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Слика 15 Причини за непреземање активности за заштита на животната средина и намалување
на климатските промени

Охрабрува што околу 40% од испитаниците искажале подготвеност да преминат на
користење енергија од алтернативни извори (Слика 16). Сепак, прифаќањето на таквите
ресурси зависи од цената на енергијата кај ист толкав број испитаници (вкупно 48%),
додека 30% од примерокот би прифатиле нова цена која не е поголема од 20% од
сегашната цена, и 18% би направиле така, само доколку цената на енергијата остане
непроменета.

Слика 16 Подготвеност да се користат алтернативни енергетски ресурси

Слика 17 покажува дека учесниците сметаат дека се информирани за различните
влијанија и последици од климатските промени, како и за различните причини за
климатските промени. Сепак, граѓаните на Македонија чувствуваат дека им недостигаат
дополнителни информации за тоа како да ги намалат, но главно за тоа како да се
адаптираат на климатските промени.

Слика 17 Запознаеност со различните прашања поврзани со климатските промени

Учесниците најголем дел од информациите за климатските промени ги добиваат преку
Интернет, по што следат социјалните медиуми и телевизијата, како што се гледа на
Слика 18. Покрај тоа, голем број испитаници читаат извештаи и студии од проекти
(206), специјализирани интернет-портали (199), и весници (170). Особено, 111
испитаници изјавиле дека го користат порталот www.klimatskipromeni.mk и 88 од нив ја
посетуваат официјалната страница на Министерството за животната средина и
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просторно планирање (www.moepp.gov.mk). Најнепогодниот начин за дисеминација на
информации за климатските промени е преку е-пошта, додека само двајца испитаници
изјавиле дека читаат научни журнали за да се информираат за ова прашање.

Слика 18 Извори на информации за климатските промени

480 испитаници забележале зголемување во видливоста на темите поврзани со
климатските промени во медиумите во последно време (Слика 19). Најголем дел од нив
(220) сметаат дека ова е поврзано со зголемената појава на екстремни временски
настани, како што се екстремните врнежи, поплавите и ветриштата. Поеднаков број на
испитаници (161) сметаат дека главната причина за поголемата видливост на таквите
информации е општото зголемување на јавната свест и интересот на јавноста за
климатските промени. Третата најголема група (103) се состои од оние кои сметаат дека
нема промени во видливоста на информациите поврзани со климатските промени во
медиумите.

Слика 19 Перцепцијата на испитаниците за зголемената видливост на темата климатски
промени во медиумите

Најголем дел од испитаниците слушнале за јавните кампањи кои ги спроведуваат
меѓународните организации (на пр. УНДП, УСАИД, ГИЗ) и невладините организации, а
чија цел е подигање на свеста и подобрување на знаењето на општата јавност како и да
се оствари влијание на перцепцијата во врска со климатските промени (Слика 20).
Покрај тоа, многу испитаници (277) се запознаени со кампањите за климатски промени
кои ги организира Министерството за животната средина и просторно планирање.
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Слика 20 Запознаеност со кампањите за климатски промени кои ги организираат различни
чинители во земјата

Слика 21 покажува кои меѓународни организации испитаниците ги поврзуваат со
проектите за климатски промени. Најмногу од испитаниците (66%) го поврзуваат
УНДП со проектите за климатски промени. Други органзиации кои имаат висока
видливост во оваа област се УСАИД (44%) и Европската Комисија (EК) (30%).

Слика 21 Институции кои испитаниците ги поврзуваат со проектите за климатски промени

24

3.2. Споредбена анализа
Во овој дел ќе ги претставиме резултатите според неколку различни под-групи кои се
идентификувани во примерокот и кои се сметаат за интересни за споредбена анализа.
Таквите под-групи се идентификувани според географската локација на испитаниците,
нивната возраст и поврзаноста со различни сектори.
3.2.1. Географски особености
Сите 10 општини во Градот Скопје се застапени во примерокот и испитаниците од
Скопје претставуваат 71% од сите испитаници. Жените се доминантни и сочинуваат
62% од оваа група, додека 38% се мажи. Спротивната ситуација беше присутна кај
испитаниците од останатите општини во Македонија (61% мажи и 39% жени).
Интересно е што одговорите беа прилично усогласени меѓу овие две групи. Во следните
графикони претставени се споредби помеѓу резултатите добиени од граѓаните од Скопје
(СКЦ) и од испитаниците од останатите општини од земјата (МКЦ).
На Слика22 претставени се перцепциите за можните закани за нашето општество со
двете идентификувани групи врз основа на општината од која доаѓаат. И двете групи ги
сметаат климатските промени и сиромаштијата за најсериозни закани, што е слично на
општиот резултат на истражувањето.

Слика22 Најсериозни и најнесериозни закани за општеството според граѓаните на Скопје
(горниот графикон) и испитаниците од останатите општини од Македонија (долниот графикон)
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На Слика 23 претставени се одлуките врз кои влијае свеста за климата. Резултатите се
слични и за двете групи и личат на општите резултати (Слика 13). МКЦ групата
релативно високо ја рангира употребата на опрема за обновлива енергија; оваа
активност може да е попривлечна во помали урбани или рурални средини. Исто така
МКЦ групата покажа подготвеност за рециклирање на отпадот; што изненадува имајќи
предвид дека повеќе можности, иако сѐ уште недоволни, за сепарација и рециклирање
на отпадот во моментов постојат во Скопје. Исто така МКЦ групата покажува поголема
волја да купува сезонски и локални производи и да користи алтернативен транспорт.
Сезонските и локалните производи може да се подостапни во помали урбани или
рурални средини. Сепак, изненадува фактот што алтернативниот транспорт е високо
рангиран од МКЦ, имајќи предвид дека повеќе проекти за алтернативен транспорт (на
пр. урбан велосипедизам) се спроведени во Скопје, и како најголем град во земјата има
развиено и мрежа за јавен транспорт. Од друга страна, граѓаните и на МКЦ и на СКЦ
подеднакво покажуваат подготвеност да ја намалат потрошувачката на енергија, додека
СКЦ обрнуваат малку повеќе внимание на потрошувачката на вода и на купувањето на
производи кои не и штетат на животната средина.

Слика 23 Активности кои ја штитат животната средина и ги намалуваат климатските промени
кои ги спроведуваат граѓаните на Скопје и на останатите општини во земјата
Соодветно на ова, и двете групи се подеднакво подготвени да платат повисока цена за
енергијата која е произведена од нискојаглеродни извори или за обновлива енергија (

Слика 24).

Слика 24 Одговори за подготвеноста за плаќање повисока цена за енергија од алтернативни
извори од СКГ (лево) и МКГ (десно)
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Споредувајќи ги одговорите на прашањето во врска со пречките за преземање
активности за заштита на животната средина и намалување на климатските промени,
можеме да видиме дека МКЦ групата има малку помалку оптимизам за иднината на
климатските промени. Имено, 12% од оваа група сметаат дека или е предоцна да се
справиме со климатските промени, или тврдат дека поединечните промени нема да
предизвикаат важна разлика во борбата против климатските промени (Слика 25).

Слика 25 Причини за непреземање активности за заштита на животната средина и намалување
на климатските промени, од СКЦ групата (сино) и МКЦ (зелено)

Споредувајќи ги одговорите на прашањата за запознаеноста на испитаниците со
различните проблеми поврзани со климатските промени, гледаме дека МКЦ и СКЦ се
запознаени со последиците од климатските промени, барем до определена мера, но и на
двете групи им недостигаат информации за адаптација на климатските промени, што се
гледа и кај општиот примерок (Слика 26).

Слика 26 Запознаеност со различните проблеми поврзани со климатските промени, по број на
испитаници од Скопје (лево) и остатокот од Македонија (десно)

Групата од Скопје информациите за климатските промени главно ги добива на
Интернет, социјалните медиуми се на второ и телевизијата на трето место. Исптаниците
од МКЦ групата добиваат информации за климатските промени преку истите извори, со
тоа што телевизијата е на второ, а социјалните медиуми на трето место (Слика 27).
Покрај ова, испитаниците од МКЦ користат малку повеќе весници и ја истражуваат
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страницата на МЖСПП за информации поврзани со климатските промени, за разлика од
граѓаните на Скопје.

Слика 27 Извори на информации за климатските промени за групите СКЦ (сино) и

МКЦ (зелено)

Испитаниците од Скопје се најзапознаени со кампањите за климатски промени кои ги
спроведуваат меѓународните организации, невладините организации и МЖСПП.
Спротивно на ова, МКЦ групата смета дека невладините организации се
најпроактивната институција во однос на кампањите за климатските промени, по што
следат меѓународните организации и МЖСПП (Слика 28).

Слика 28 Запозаненост со кампањите за климатски промени,
кај СКЦ (сино) и МКЦ (зелено)

3.2.2. Особености во врска со возраста
Имајќи предвид дека младите луѓе се идните предводници во однос на активностите за
ублажување на климатски промени, и согласно фактот дека образованието е важно за

28

преземање активности за заштита на животната средина и климата, во овој дел ги
анализираме конкретните одговори дадени од 90 најмлади испитаници (на возраст до 25
години, вклучително и 25) кои претставуваат 15% од вкупниот примерок. Оваа група
има подеднаква родова распределба, односно брои 45 девојки и 45 момчиња.
Слика 29 ги покажува потенцијалните закани кои најмладите испитаници сметаат дека
се најсериозни. За разлика од генералните резултати (Слика 7), оваа група најмногу е
загрижена за климатските промени, по што следи економската ситуација и
сиромаштијата. Исто како и целиот примерок и оваа група е најмалку загрижена за
пролиферацијата на нуклеарно оружје.

Слика 29 Најсериозните и најнесериозните закани за општеството според
најмладата група

Слика 30 покажува дека желбата да живеат во чиста животната средина е главната
причина на младите испитаници да преземање активности за намалување на
климатските промени. Кога ќе се споредат со одговорите на целиот примерок (Error!
Reference source not found. 14), оваа група се чувствува подиректно изложена на
климатските промени, што ги охрабрува да делуваат против нив.

Слика 30 Причини на младите испитаници да делуваат за намалување на климатските промени
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Слика 31 покажува дека најмладата група се грижи за животната средина најмногу
преку намалување на потрошувачката на енергија и вода, слично како и општите
резултати. Начините за алтернативен транспорт, како што се велосипедизам, пешачење
или јавниот транспорт се на трето место, по што следи изолацијата на домовите.
Логично, поскапите активности како што се инсталирање опрема што користи
обновлива енергија и набавка на автомобил кој троши помалку гориво се најмалку
популарни во оваа група.

Слика 31 Активности за заштита на животната средина и намалување на климатските примени
кои ги практикуваат најмладите испитаници

Најмногу од младите испитаници сметаат дека главно владата и индустријата се
одговорни да преземат активности против климатските промени. Сепак, многу (20%) не
се согласуваат со предложените одговори и тврдат дека преземаат активности и сметаат
дека е и нивна одговорност. Загрижува што 20% од испитаниците од оваа група (17) не
знаат што можат да направат лично за да се справат со климатските промени. Сепак,
охрабрува што само 3% од младите испитаници сметаат дека е предоцна да се направи
нешто против климатските промени (Слика 32). Само едно лице изјавило дека тој/таа
не забележува дека климата се менува.

Слика 32 Пречки за преземање активности за заштита на животната средина и намалување на
климатските промени кај најмладата група

Слично со целиот примерок, најмладите испитаници сметаат дека се добро
информирани за причините и последиците од климатските промени. Исто така знаат, до
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определена мера на кои начини можат да се борат против климатските промени, но не
се толку запознаени со можностите за адаптација на климатските промени (Слика 33).

Слика 33 Запознаеност со темите за климатските промени кај најмладата група

Учесниците информациите за климатските промени ги добиваат преку Интернет,
социјалните медиуми и телевизијата (Слика 34). Оваа група е најмногу запознаена со
кампањите за климатските промени организирани од невладините организации, по што
следат тие од меѓународните организации (
Слика 35).

Слика 34 Извори на информации кои ги користи најмладата група

Свесност за јавни кампањи против КП
(<25)
64%
44%
14%

НВО

Меѓинародни
организации

МЖСПП

14%

Други

8%

3%

Општини

Други
министерства
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Слика 35 Видливост на кампањите за климатските промени според мислењето на најмладите
испитаници

3.2.3. Носители на одлуки
Оваа група се состои од 99 испитаници кои работат во централните органи на власта
(62) и во локалната самоуправа (37). Групата со носители на одлуки (НО) има 42%
машки и 58% женски испитаници. Оваа група одговараше на две дополнителни
прашања со кои се утврдува конкретно во кое министерство или управа работи
испитаникот, и во која мера климатските промени се приоритет во нивната секојдневна
работа. Во Табела 1 прикажано е дека најголем дел од испитаниците од групата НО се
од локалната самоуправа. Најдобро претставена институција е МЖСПП, по што следи
Центарот за управување со кризи и Националниот комитет за климатски промени.
Другите министерства или агенции се претставени со 5 или помалку испитаници.

ИНСТИТУЦИЈА
Единици на локална самоуправа и Градот Скопје
МЖСПП
Центар за управување со кризи
Национален комитет за климатските промени
Министерство за финансии
Министерство за образование
Министерство за економија
Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство
Комитет за животната средина и здравство
Управа за хидрометеоролошки работи
Дирекција за заштита и спасување
Министерство за одбрана
Министерство за надворешни работи
Агенција за промоција и поддршка на туризмот
Државен инспекторат за животната средина
Друго

35
14
8
6
5
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
14

Табела 1. Институции на кои припаѓаат испитаниците во централната и локалната власт

За најголем дел од испитаниците од оваа група климатските промени се само една од
многуте активности со кои работат, додека за 14 испитаници, климатските промени се
главна одговорност (Слика 36).
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Степен на поврзаноста на работните задолженија со КП (НО)
4%

14%

Само една од многуте одговорности
Воопшто не

21%

61%

Главна одговорност
Прилично неважно прашање, ретко
работам на него

Слика 36 Местото на климатските промени во професионалните одговорности на НО

НО сметаат дека сиромаштијата и економската состојба се најсериозни закани за
општеството (Слика 37). Слично со целиот примерок, климатските промени се на трето
место, додека нуклеарното оружје предизвикува најмала загриженост.

Слика 37 Најсериозните и најнесериозните закани за општеството според НО

Носителите на одлуки сметаат дека најголем дел од активностите поврзани со
климатските промени ги вршат, барем до определена мера, невладините организации за
заштита на животната средина, меѓународните организации, како што се УНДП и
УСАИД и Европската унија (Слика 38). Тие веруваат дека националната власт само до
определена мера работи на темата, и дека регионалните и локалните власти,
корпорациите и индустријата се дури и понеактивни во однос на климатските промени.
На крајот, според НО, граѓаните најмалку прават нешто во борбата против климатските
промени.
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Слика 38 Ангажманот на различни чинители во однос на климатските промени според НО

Оваа група поддржува активности за заштита на животната средина и намалување на
климатските промени бидејќи сакаат да живеат во чиста и здрава животната средина, но
исто бидејќи сметаат дека тоа е нивна должност како граѓани и бидејќи се загрижени за
добросостојбата на идните генерации (Слика 39). Ова не изненадува, бидејќи
управувањето со климатските промени на многу од нив им е главна работна
одговорност или една од работните одговорности (Слика 36).

Слика 39 Мотивација за преземање активности за заштита на животната средина кај НО

Главна причина за испитаниците од оваа група за непреземање лични активности
против климатските промени, е нивното мислење дека е должност на владата и на
загадувачите тоа да го сторат. Охрабрува што ниту еден од оваа група не смета дека е
предоцна да се ублажат климатските промени (Слика 40). Покрај ова, претставниците
од НО сметаат дека се соодветно информирани за сите прашања поврзани со
климатските промени, но главно за причините и влијанијата и во некоја мера и за
начините за борба против нив. Испитаниците од групата на НО најмалку се
информирани за тоа како да се адаптираат на климатските промени (Слика 41).
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Слика 40 Причини за непреземање активности за заштита на животната средина и намалување
на климатските промени, според НО

Слика 41 Запознаеност на групата НО со различните теми во врска со климатските промени

Слично на добиените резултати од целиот примерок, НО го користат интернетот како
главен извор на информации во врска со климатските промени, по што веднаш следи
телевизијата. Во оваа група, социјалните медиуми се на трето место. Спротивно на
општиот примерок, оваа група почесто користи интернет портали, особено
www.klimatskipromeni.mk. Оваа група исто така консултира и весници. Овие
испитаници честопати користат и други специјализирани портали и интернет страници,
меѓу кои и www.moepp.gov.mk, како и проектни извештаи (Слика 42).
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Слика 42 Извори на информации за климатските промени за НО

Најголем дел од испитаниците од оваа група забележале зачестеност во написите за
климатските промени во медиумите и тоа го објаснуваат со почестите екстремни
временски настани (Слика 43). Втора причина за ова, според оваа група, е
зголемувањето на свеста на јавноста за климатските промени.

Слика 43 Видливост на темите за климатските промени во медиумите, според мислењето на НО

Оваа група го гледа УНДП како главен предводник на проектите поврзани со
климатските промени, по што следи УСАИД (Слика 44).
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Слика 44 Институции кои спроведуваат проекти поврзани со климатските промени, кои им се
познати на НО
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4. ГЛАВНИ НАОДИ И ПРЕПОРАКИ
Истражувањето за запознаеноста и перцепцијата на климатските промени од граѓаните
на Македонија, спроведено преку интернет на крајот на 2016 година, обезбеди
резултати од испитаници од сите возрасни групи, освен оние постари од 65 години кои
се најмалку запознаени со употребата на нови технологии и Интернет. Покрај ова,
примерокот содржи испитаници од различни делови на Република Македонија и од
различни сектори. За разлика од претходното истражување, спроведено во 2014 година,
во ова истражување учествуваа и претставници на меѓународните организации. Речиси
85% од сите испитаници имаат факултетско образование или повисок степен на
образование. Во однос на претходното истражување, сега при анализата забележавме
повеќе жени (5%) меѓу испитаниците. Добиениот примерок е исто така за 110
испитаници поголем од тој опфатен во 2014 година.
Најголем дел од испитаниците сметаат дека сиромаштијата и економската ситуација е
најгорлив социјален проблем. Истото е забележливо и кај сите под-групи кои се
анализирани во оваа анализа. Овој резултат е различен од тој во 2014 година, кога
климатските промени беа на прво место, по што следеше проблемот со недостиг на
чиста вода. Сепак, изгледа дека пролиферацијата на нуклеарното оружје и
зголемувањето на населението сѐ уште не ги загрижуваат граѓаните во Македонија,
имајќи предвид дека овие резултати го потврдуваат претходниот тренд кај овие
општествени проблеми, и повторно тие беа избрани како најмалку сериозни.
Испитаниците сметаат дека знаат повеќе за климатските промени во споредба со тие од
2014 година (Слика 45). Имено, половина од испитаниците сметаат дека се
информирани за различните влијанија и последици на климатските промени, додека во
2014 година, 42% го тврделе истото. Слично на ова, кога ќе се спореди со претходните
резултати, новото истражување покажува зголемување од 10% кај оние кои изјавуваат
дека се добро информирани за причините, мерките за намалување, и начините за
адаптација на климатските промени.

Слика 45 Добро информирани испитаници

Највидливите промени во животната средина во последните 10 години биле
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екстремните температури, неправилностите во менувањето на годишните времиња и
врнежите. Слично на сегашните перцепции и во 2014 година промените на годишните
времиња биле првиот избор, по што следеле температурите и неправилностите кај
врнежите. Покрај ова, слично како и во 2014 година, повеќе од половината испитаници
забележале зголемено присуство на темите за климатските промени во медиумите и тоа
го поврзуваат со зачестеноста на екстремните временски настани.
Граѓаните на Македонија не се целосно задоволни со придонесот на ниту една од
предложените групи чинители во борбата против климатските промени. Исто како и во
2014 година, напорите кои ги покажуваат ЕУ, меѓународните организации и
невладините организации за заштита на животната средина се сметаат само за делумно
доволни, додека испитаниците дури и помалку се задоволни со работата на различни
владини институции, граѓаните, корпорациите и индустријата (Слика 46). Овие
резултати покажуваат дека сите групи чинители во борбата против климатските
промени треба да ги подобрат своите теренски активности, истражување и
активностите за подигање на свеста.

Слика 46 Чинители кои НЕ прават доволно за климатските промени

Разгледувајќи ги активностите кои можат да ги ублажат климатските промени,
испитаниците се најподготвени да ја намалат потрошувачката на енергија и вода и да ги
изолираат своите домови. За разлика од 2014 година, кога 59% од испитаниците
изразиле подготвеност да користат алтернативни начини на транспорт, оваа година оваа
активност беше една од најнепопуларните. Дури и кај младите испитаници - за кои
алтернативните начин на транспорт се третата најпосакувана активност против
климатските промени - има намалување во популарноста на оваа активност во споредба
со 2014 година, кога тоа било нивни прв избор. Во последните неколку години,
направени се значителни напори во Скопје и во другите општини да се подобри јавниот
транспорт и урбаната инфраструктура за велосипедизам. Овој резултат може да
покажува дека употребата на јавниот транспорт и другите начини за одржлив транспорт,
како велосипедизмот, не се гледаат веќе како новина или начин за борба против
климатските промени, туку како редовен дел од секојдневното патување.
Охрабрува што речиси сите испитаници се подготвени да преминат на енергија
произведена од алтернативни извори под определени услови, додека 30% би прифатиле
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и нова цена која не е повисока од 20%. Ова е зголемување во споредба со последното
истражување, кога 85% од примерокот биле подготвени да ги прифатат обновливите
извори на енергија.
Главната мотивација за преземање активности за заштита на животната средина, која ја
наведуваат сите испитаници, е желбата да се живее во здрава и чиста средина. Втората
причина која ја наведуваат 61% од испитаниците е дека е нивна граѓанска должност да
ја штитат животната средина, додека 57% велат дека го прават тоа за младите и идните
генерации (Слика 14). Охрабрува фактот што во сегашната анализа само 2% од
испитаниците сметаат дека е предоцна да се делува против климатските промени
(Слика 15). Ова е многу помалку од 14% кои имале такво мислење во претходното
истражување. Понатаму, важно е што никој од испитаниците кои ги претставуваат НО
не сметаат дека е предоцна да се намалат климатските промени, додека во 2014 година,
18 лица имале таков став.
Исто така, 34% одговориле дека причината која спречува преземање активности за
заштита на животната средина и намалување на климатските промени е чувството дека
тоа не е должност на граѓаните, туку должност на владата, компаниите и индустријата.
Слично на ова, 44% од испитаниците во 2014 година ја навеле оваа причина. Трендот на
запознаеност со климатските промени е подобрен во последните две години: во 2014
година дури 34% не знаеле како да се справат со климатските промени и имале малку
информации, оваа година овој процент е многу помал, 14% не знаат, а 17% имаат малку
информации (Слика 15). Овој наод јасно покажува дека напорите вложени во
дистрибуција на информации и споделување на најдобрите практики даваат позитивни
резултати. Фактот што граѓаните веќе се свесни за долгорочните промени го потврдува
ова и исто така укажува дека овој позитивен тренд треба да се одржи и во иднина. Како
што беше укажано претходно, подигањето на свеста не мора да биде прв чекор пред
комуницирање и дискутирање за можните решенија за проблемите поврзани со
климатските промени. Ова дополнително покажува дека посебно внимание треба да се
обрне на осмислување кампањи за климатските промени чија цел е да се споделат
сеопфатни и корисни информации. Исто така, оваа кампања треба да послужи за
започнување на комуникација со јавноста, бидејќи програмите и иницијативите за
климатските промени можат да бидат ефективни само кога тие ќе се засноваат на
потребите на јавноста. Покрај најновите напори да се зголеми разбирањето и
капацитетот за адаптација на климатските промени – како што е работниот пакет за
адаптација на мрежата ECRAN (Регионалната мрежа за животна средина и клима) –
оваа тема сѐ уште е тема за која испитаниците се најмалку информирани. Поради тоа
потребни се дополнителни напори и внимание за да се промовираат најдобрите
практики за адаптација и да се поддржи развојот на конкретни мерки за адаптација.
73% од испитаниците ги пронаоѓаат информациите за климатските промени на
интернет, 51% преку социјалните медиуми и 50% на телевизија. Ова го потврдува
трендот забележан во извештајот од 2014 каде се гледа дека социјалните медиуми
стануваат важен начин за дисеминација на информации за климатските промени.
Консултирањето
на
интернет
страниците
www.klimatskipromeni.mk
и
www.moepp.gov.mk, како и на други специјализирани портали се почесто го прават и
носителите на одлуки. Исто така може да забележиме дека интернетот ја замени
телевизијата која беше прв извор на информации за климатските промени за групите
МКЦ и НО во 2014 година. Сепак, загрижува што, исто како и во 2014 година, покрај од
интернет (67%) најголем дел од носителите на одлуки (61%) се уште учат за
климатските промени од телевизијата (Слика 42). Уште еднаш, дисеминацијата на
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информации за климатските промени преку е-пошта се покажа како најнепопуларен
канал за комуникација. Сепак, интересно е што во 2014 година, 23% од испитаниците
користеле научни журнали да се информираат за климатските промени, додека сега, во
2016 година и покрај високото ниво на образование во сегашниот примерок, тоа е
идентификувано како најмалку популарен извор на информации, кој го користат само 2
лица. Покрај ова, како што е укажано во коментарите за претходното истражување,
многу испитаници ја поврзуваат видливоста на прашањата за климатските промени со
зголемената јавна свест и интерес за оваа тема во Македонија.
Учесниците се запознаени со кампањите за климатските промени организирани од
меѓународните организации и од невладините организации за заштита на животната
средина, и речиси половина од нив исто така се запознаени со кампањите кои ги
организира МЖСПП. Интересно е што за испитаниците од Скопје, повидливи се
кампањите организирани од меѓународните и од невладините организации (Слика 28),
додека во 2014 година МЖСПП било предводник во оваа категорија. Во однос на
лидерите на проекти за климатски промени, 66% од испитаниците ја препознале УНДП
како најистакната организација (Слика 21). Исто како и во претходниот извештај,
УСАИД е на второ место, препознаено од 44% од испитаниците.
Учеството е доброволна активност и луѓето генерално се преплавени со информации од
различни извори, вклучувајќи го и интернетот. Овој поголем број на испитаници во
споредба со истражувањето спроведено во 2014 година е знак дека прашањето за
климатските промени е доволно привлечно и мотивира учество. Покрај листите со
адреси за е-пошта, и интернет страниците и социјалните медиуми се покажаа како
ефикасни канали за дисеминација на овој прашалник. Македонските граѓани покажаа
ентузијазам за соработка на оваа тема и подготвеност поактивно да се вклучат во
управувањето со климатските промени. Носителите на одлуки треба да го искористат
овој позитивен момент кој веќе беше идентификуван и во 2014 година и да продолжат
со партиципаторни активности во областа на климатските промени преку споделување
на информации и подигање на свеста.
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