ШТО МИСЛАТ ЗАБОРАВЕНИТЕ?
Истражување на јавно мислење
спроведено во организација на:
Македонско еколошко друштво и
Фондацијата „Фридрих Еберт“, канцеларија Скопје.

WHAT IS THE OPINION OF THOSE LEFT BEHIND?
Public opinion survey
conducted by
the Macedonian Ecological Society and
Friedrich-Ebert-Stiftung Skopje Office.

Цел: утврдување на јавното мислење
на жителите на регионот на планината
Јабланица за заштита на природното
богатство, користење на природните
ресурси и прогласувањето на заштитено
подрачје на планината.
Опфатени: 19 населени места;
606 испитаници; популација 18+
Спроведувач на анкета:
ИПСОС ДООЕЛ од Скопје,
Временски период: јули 2021
Метод: aнкета лице-в-лице
Испитаниците се:
•
•
•
•

62% постојани жители
13% викенд туристи
15% летен престој
9% друго

Локација на
спроведени анкети

Goal: determine the public opinion of
the residents in the region of Jablanica
Mountain about nature conservation,
the use of natural resources and
declaration of a protected area on the
mountain.
The survey covered 19 settlements,
606 respondents, population 18+
Polling company:
IPSOS DOOEL from Skopje
Time period: July 2021
Method: face-to-face questionnaire
The respondents are:
•
•
•
•

62% permanent residents
13% weekend tourists
15% summer visitors
9% other

Location of
conducted surveys

ЖИВОТЕН СТИЛ НА „ЗАБОРАВЕНИТЕ“
(ОД АСПЕКТ НА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА)

Заштитата на природата е дел од нивниот начин на живеење и сфаќања. Свесни
се дека природните добра можат да обезбедат здрав и квалитетен живот и сакаат
да живеат во здрава животна средина (потврдено од 97% од сите испитаници) и
тврдат дека заштитата на природата е условена и зависи од луѓето (94% од сите
испитаници).
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LIFESTYLE OF THOSE LEFT BEHIND
(FROM NATURE CONSERVATION ASPECT)

Nature conservation is part of their way of life and their behaviour. They are aware
that natural values can provide healthy and good quality life and want to live in a
healthy environment (confirmed by 97% of all respondents) and claim that nature
protection depends on people (94% of all respondents).
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СВЕСНОСТ НА „ЗАБОРАВЕНИТЕ“
ЗА ЗАШТИТАТА НА ПРИРОДАТА
• 97% сакаат да живеат во здрава и зачувана животна средина
• 93% уживаат во природните убавини на регионот
• 87% сметаат дека економијата е исто така важна колку и заштитата на
природата
• над 90% сметаат дека заштитата на природата зависи од луѓето
• 52.2% тврдат дека ресурсите на планината се користат одржливо
• 74% сметаат дека природата на Јабланица не е заштитена
• 56% мислат дека заштитата на природата може да биде пречка за развој на
туризмот
• 71% сметаат дека треба да се зачува целата природа на Јабланица
• околу 97% се свесни дека природните добра можат да обезбедат здрав и
квалитетен живот

AWARENESS OF THOSE LEFT BEHIND
ABOUT NATURE CONSERVATION
•
•
•
•
•
•
•

97% want to live in a healthy and protected environment
93% enjoy the region’s natural beauties
87% believe that economy is equally important as nature conservation
over 90% believe that nature conservation depends on people
52.2% claim that the mountain resources are used sustainably
74% believe that the nature on Jablanica is not protected
56% think that nature conservation might be an obstacle for development of
tourism
• 71% think that the whole nature on Jablanica should be protected
• around 97% are aware that natural values can ensure healthy and good lives

СВЕСНОСТ НА „ЗАБОРАВЕНИТЕ“
ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ
• Испитаниците целосно или делумно сметаат дека природата на планината
Јабланица (скоро 80%) и луѓето (над 70%) се засегнати од климатските
промени
• околу 70% биле засегнати од разни природни непогоди (поплави, пожари,
топлотни бранови и сл.)
• над 70% сметаат дека треба да се компензираат со надомест граѓаните
кои живеат и ја чуваат Јабланица
• над 75% сметаат дека граѓаните индивидуално можат да влијаат на
климатските промени
• 82% сметаат дека намалувањето на климатските промени ќе придонесе
кон подобар квалитет на живот

AWARENESS OF THOSE LEFT BEHIND
ABOUT CLIMATE CHANGE
• The respondents fully or partially believe that the nature on Jablanica
mountain (almost 80%) and people (more than 70%) are affected by climate
change
• around 70% were affected by various disasters (floods, fires, heatwaves, etc.)
• over 70% think that the citizens who live on Jablanica and protect the
mountain should be compensated
• over 75% think that citizens can individually impact climate change
• 82% believe that reducing climate change would contribute to better
quality of life

СТАВОВИ НА „ЗАБОРАВЕНИТЕ“
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ
• 86% тврдат дека знаат што е тоа заштитено подрачје
• 92% имаат позитивен став за Јабланица да стане заштитено подрачје
• 92% би потпишале иницијатива за прогласување на заштитено подрачје на
Јабланица
• 92% сметаат дека промените од прогласување на Јабланица за заштитено
подрачје би биле позитивни
• 87% тврдат дека „живејачката“ на локалното население ќе се подобри ако
планината се заштити

OPINION OF THOSE LEFT BEHIND
ABOUT THE ESTABLISHMENT
OF A PROTECTED AREA
•
•
•
•

86% claim they know what a protected area is
92% have a positive opinion about Jablanica becoming a protected area
92% would sign an initiative for declaring Jablanica a protected area
92% think that the changes resulting from the declaration of Jablanica a
protected area would be positive
• 87% claim that the local population’s life would improve if the mountain is
protected

ПРЕДИЗВИЦИ ОД ЗАШТИТАТА
Ставови на „заборавените“ за несогласувањата со заштитата
• 76 % сметаат дека локалното население не би имало несогласувања
доколку Јабланица се прогласи за заштитено подрачје
• 8% сметаат дека ќе имаат несогласувања и
• 16% не знаат.
Несогласувањата би биле заради:
• 53% скратување на достапност до природните ресурси
• 36% нелегално сечење дрва
• 11 % Нелегални лични интереси

CONSERVATION CHALLENGES
Opinions of those left behind about disagreements on conservation
• 76% think that the local population would not have disagreements if Jablanica
is declared a protected area
• 8% think there will be disagreements and
• 16% don’t know.
Disagreements would be due to:
• 53% limited access to natural resources
• 36% illegal wood cutting
• 11% illegal personal interests

ОЧЕКУВАНИ ПРЕДИЗВИЦИ/НЕСОГЛАСУВАЊА
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ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ И
МОЖНОСТИ ЗА „ЗАБОРАВЕНИТЕ“
Тие сметаат дека заштитеното подрачје нуди можност:
• за локален екомски развој (86%)
• за отворање нови работни места (81%)
• да се заштити природата (88%)
• да се развие туризмот (91%)
• да се брендираат производите од Јабланица (88%)
• нивните деца да ги користат истите природни ресурси (75%)
• регионот да стане популарна туристичка атракција од планината (85%)

PROTECTED AREA AND OPPORTUNITIES
FOR THOSE LEFT BEHIND
They think that the protected area provides opportunities for:
• local economic development (86%)
• new jobs (81%)
• nature protection (88%)
• tourism development (91%)
• branding of products from Jablanica (88%)
• their children using the same natural resources (75%)
• the region to become a popular tourist destination (85%)

МОЖНОСТИ КОИ БИ ГИ
ИСКОРИСТИЛЕ „ЗАБОРАВЕНИТЕ“
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OPPORTUNITIES THAT
THOSE LEFT BEHIND WOULD USE
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ШТО МИСЛАТ „ЗАБОРАВЕНИТЕ“ ЗА
УПРАВУВАЊЕТО СО ПРИРОДНИТЕ
РЕСУРСИ НА ЈАБЛАНИЦА
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WHAT IS THE OPINION OF THOSE LEFT BEHIND
ABOUT THE MANAGEMENT OF NATURAL
RESOURCES ON JABLANICA
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ПЕРСПЕКТИВАТА НА „ЗАБОРАВЕНИТЕ“ ЗА
УПРАВУВАЊЕТО СО ИДНОТО ЗАШТИТЕНО
ПОДРАЧЈЕ НА ЈАБЛАНИЦА
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VIEWS OF THOSE LEFT BEHIND ABOUT THE
MANAGEMENT OF THE FUTURE PROTECTED
AREA ON JABLANICA
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