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Komunikat prasowy
Ponad 30% francuskich i niemieckich rolników zgłasza brak
motywacji ze względu na nagonkę
Czy nagonka na rolników wpływa na ich nastroje? Po raz pierwszy przeprowadzono
ankietę oceniającą to zjawisko w ramach badań Europejskiego wskaźnika zaufania
rolników. Wstę pne wyniki wskazują, że francuscy i niemieccy rolnicy odczuwają
największą krytykę, podczas gdy rolnicy we Włoszech i na Węgrzech są dotknięci w
mniejszym stopniu. Zarówno we Francji jak i w Niemczech ponad 30% rolników
zgłosiło, że krytyka bezpośrednio odbiła się na ich motywacji do dalszej pracy na
roli.
„Nagonka na rolników” coraz częściej pojawia się w med iach w całej UE, brakuje jed nak
jed noznacznej d efinicji tego zjawiska - różni się ona w poszczególnych krajach. Ankieta
przeprowad zona przez Copa-Cogeca w ramach bad ania wskaźnika zaufania miała na celu
wskazanie źród eł nieuczciwej krytyki (w od czuciu rolników) - np. med iów trad ycjonalnych lub
społecznościowych - i jej wpływu na ich motywację do dalszej działalności rolniczej.
W ramach semestralnych bad ań wskaźnika zaufania rolników, Copa-Cogeca przepytała 2500
rolników z czterech państw członkowskich UE (Włochy, Węgry, Francja i Niemcy), by sprawdzić,
czy ich zd aniem byli oni krytykowani za stosowane przez nich praktyki rolne w pierwszym
kwartale 2020 roku.
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Wyniki różniły się w zależności od kraju. Francja była najbard ziej d otknięta tym zjawiskiem.
Rolnicy zgłosili tam największy wzrost krytycznych uwag d otyczących d ziałalności rolniczej
pojawiających się w d ebacie publicznej. 75% francuskich rolników stwierd ziło, że stosowane
przez nich praktyki były krytykowane, a 48% zasugerowało, że liczba krytycznych komentarzy
znacznie wzrosła w stosunku do poprzednich kwartałów.
Niemcy uplasowały się na d rugim miejscu - 59% rolników uważa, że ich praktyki były
krytykowane.
Na Węgrzech (38%) i we Włoszech (12%) krytyka w d ebacie publicznej była od czuwalna w
mniejszym stopniu.
Bezpośred nia krytyka (głównie w med iach społecznościowych) praktyk rolnych, znowu w
największym stopniu d otknęła francuskich rolników (26%), a w d alszej kolejności niemieckich
(14%) i węgierskich (6%).

Zaskakująco, 12% włoskich respond entów od powied ziało twierd ząco na pytanie czy krytyka
(bezpośred nia lub pośred nia w d ebacie publicznej) zniechęciła ich d o kontynuowania
d ziałalności rolniczej, mimo że względ nie rzad ko byli oni krytykowani. Wysoki poziom krytyki
we Francji oznacza, że wpłynęła ona bezpośred nio na motywację 31% rolników. W Niemczech
odsetek zdemotywowanych rolników jest jeszcze większy - 33% zgodziło się ze stwierdzeniem, że
publiczna i bezpośrednia krytyka się na nich odbiła.
Za tymi wynikami mogą kryć się także inne problemy i skutki społeczno-ekonomiczne, jeżeli
chod zi o motywację rolników d o kontynuowania d ziałalności gospod arczej, jako że nie wid ać
zależności liniowej między poziomem krytyki w danym kraju, a motywacją rolników.
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