Tájékoztató kutatási résztvevők számára
A kutatás címe: Az EU kohéziós politika hatása az európai identitásra
Bevezetés
Ön felkérést kapott arra, hogy részt vegyen egy nemzetközi kutatásban, mely a University of
Strathclyde (UK) kutatói, prof. John Bachtler és Dr. Carlos Mendez koordinálásával valósul meg, és
amelyben kilenc kutató szervezet vesz részt. A kutatást az EU Horizont 2020 programja
finanszírozza. Ez a tájékoztató információkat tartalmaz a projektről és az abban résztvevő
válaszadók szerepéről. Ha bármilyen kérdése merül fel az alábbiakkal kapcsolatban, kérjük,
forduljon hozzánk.
Mi a kutatás célja?
A kutatás célja, hogy feltérképezze a polgárok nézeteit és attitűdjeit az Európai Unióval
kapcsolatban. Elsősorban arra a kérdésre keressük a választ, hogy az EU kohéziós politikája,
melynek célja a regionális fejlesztés, befolyásolja-e, és ha igen, hogyan befolyásolja az EU
támogatottságát és az EU-val történő azonosulást a társadalomban, és mire van szükség ahhoz,
hogy javítani lehessen az EU szakpolitikák társadalmi kommunikációján.
Részt kell-e Önnek vennie a kutatásban?
Önt arra kérjük fel, hogy önkéntes alapon vegyen részt a kutatásban. Kérdéseket szeretnénk
feltenni Önnek az Európai Unióval kapcsolatos véleményéről. Elutasíthatja a részvételt, vagy
bármelyik ponton megszakíthatja a válaszadást, bármilyen következmény nélkül.
Mire fogjuk kérni Önt a részvétel során?
Arra kérjük majd, hogy válaszoljon kérdéseinkre szóban, vagy egy kérdőív kitöltésével, vagy egy
fókuszcsoportos beszélgetés résztvevőjeként. A felmérést 2016 februárjában indítottuk és 2018
júniusában zárjuk le.
Miért kértük fel Önt a részvételre?
Kutatásunkban felnőtt állampolgárok nézeteit térképezzük fel az EU-val és a kohéziós politikával
kapcsolatban. Interjúkat, közvéleménykutatást és fókuszcsoportos beszélgetéseket folytatunk az
EU 12 tagállamában (Ciprus, Egyesült Királyság, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország,
Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Szlovénia).
Vállal-e ön a részvétellel kockázatot?
Nincsenek előre látható kockázatok, és nincs szükség semmilyen előzetes felkészülésre sem.
Milyen előnyökkel jár az Ön számára a részvétel?
Valószínűleg Ön semmilyen személyes előnyhöz nem jut a részvételének köszönhetően, azon kívül,
hogy az EU-ról esetleg új információkat tudhat meg. A részvételével azonban alapvetően hozzájárul
annak megértéséhez, az EU egyes régióinak és tagországainak polgárai miként gondolkodnak az
EU-ról.
Mi történik a projekt során összegyűjtött információkkal?
A kérdőivekre adott válaszokat, az interjúkban és fókuszcsoportos beszélgetésekben
megfogalmazott véleményeket bizalmasan kezeljük. A névtelenül rögzített adatok semmilyen
módon nem teszik lehetővé a forrás személyes azonosítását. Az adatok biztonságos tárolására a
Strathclyde Egyetem archívumában kerül sor, mely biztosítja az adatok könnyű hozzáférhetőségét.
Az Ön személyes identitása mindvégig védelem alatt áll. A University of Strathclyde regisztrálva
van az Adatvédelmi Biztosi Hivatalban, mely az 1998-as Adatvédelmi Törvény érvényesítéséért
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felelős. Minden résztvevő személyes adatait az 1998-as Adatvédelmi Törvénynek megfelelően
kezeljük.
Mi a következő lépés?
A kutatás lezárulta után annak legfontosabb eredményeihez hozzáférhet, ha kapcsolatba lép
velünk, vagy a projekt weboldalára navigál (www.cohesfiy.eu). A weboldalon a projekt letölthető
publikációit és külső publikációkra mutató linkeket talál majd.
Kihez fordulhatok kérdéseimmel, vagy kifogásaimmal?
Ha bármilyen probléma merül fel a részvételével kapcsolatban, kérjük, forduljon a
projektmenedzserhez vagy a vezető kutatóhoz a University of Strathclyde-en:
Dr. Carlos Mendez
Tel: +44 141 548 3334
e-mail: carlos.mendez@strath.ac.uk
Professor John Bachtler
Tel: +44 141 548 3339
e-mail: john.bachtler@strath.ac.uk
A kutatás a Strathclyde Egyetem Etikai Tanácsának támogatásával valósul meg.

Ha bármilyen kifogása vagy kérdése merül fel, melyeket egy független harmadik féllel szeretne
megosztani, kérjük lépjen kapcsolatba az Etikai Tanács Titkárságával.
Secretary to the University Ethics Committee
Telephone: 0141 548 3707
Email: ethics@strath.ac.uk
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