A projekt az Európai Unió LIFE+ programjának támogatásával valósul meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Országos szinten került felmérésre a Kisalföldi Homokpuszta projektben
érintett civilek véleménye
Országos és regionális szinten készült 150-150 fős mintával kérdőíves felmérés. A
regionálisan végzett kérdőíves kutatás a Kisalföldi Homokpuszta projekt területén lakó, és így
érintett civilek véleményét térképezte fel a terület környezeti állapotával, a Magyar
Honvédség szerepével, a projekttel összefüggő tájékoztatás minőségével, valamint más
intézmények felelősségével kapcsolatosan, mélyinterjú formájában pedig a terület
fontosságával tisztában lévő, de nem a térségben élő civilek véleménye került felmérésre.
A kérdőíves kutatás egyértelművé tette, hogy a lakosság a terület környezeti állapotával
kevésbé elégedett és a megkérdezettek túlnyomó része a Magyar Honvédséget teszi
felelőssé a jelenlegi állapottal, valamint tisztában van azzal is, hogy a környezet
helyreállításáért is ők a felelősek. A mélyinterjúk válaszadói a legégetőbb problémaként
az illegális hulladék lerakást nevezték meg, a környezetvédelemmel kapcsolatos
felelősséget pedig közös ügynek tartják és a lakosság bevonásával egyetemben, a legtöbb
érintett szervezet vagy intézmény szerepvállalását sürgetik.
Az országos szintű kutatás továbbá egyértelművé tette, hogy a magyar civilek nagyon kis
százaléka van tudatában annak, hogy a Magyar Honvédség együttműködik természetvédelmi
projektek megvalósításában, a megkérdezettek túlnyomó része pedig úgy gondolja, hogy a
Magyar Honvédség nem, vagy csak csekély figyelmet fordít a katonai használatú területek
természeti értékeinek megóvására, emellett az ezzel kapcsolatos felelősségét sem tekinti
jelentősnek.
A végzett felmérések rávilágítanak arra, hogy a széles körű kommunikációs tevékenység és a
magyar lakosság tájékoztatása a Magyar Honvédség fontos jövőbeni feladata a projektet
illetően, amelynek célja a kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek
természetvédelmi célú helyreállítása, valamint az élőhelyek és fajok megőrzése, a HM
Védelemgazdasági Hivatal, a Budapesti Erdőgazdasági Zrt., a Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság és az Aquaprofit Zrt konzorciumi együttműködésével, a 1,27 millió euró elnyert
Európai Uniós támogatással.
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A projektről bővebb információt a www.kisalfoldilife.hu weboldalon és a Kisalföldi
Homokpuszta Facebook oldalán talál.
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