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FLASH EUROBAROMETER ON CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ANIMAL CLONING
GENERAL BACKGROUND
KNOWLEDGE / AWARENESS ABOUT ANIMAL CLONING
Q1.

Ismeri Ön azt a kifejezést, hogy “állatklónozás”?
Hallottam róla és tudom, mit jelent ........................................................................ 1
Hallottam róla, de nem tudom, mit jelent. .............................................................. 2
Soha nem hallottam róla........................................................................................ 3
[NT/NV].................................................................................................................. 9

Q2.

Kérem mondja meg, hogy a következő állítások Ön szerint igazak-e vagy hamisak:
Igaz ....................................................................................................................... 1
Hamis .................................................................................................................... 2
[NT/NV].................................................................................................................. 9
a) A klónozott állatok a klónozáshoz forrásként használt állattal megyező másolatok vagy
másodpéldányok...............................................................................................................1 2 9
b) Az állatklónozás genetikai módosítást foglal magában ................................................1 2 9

Q3.

Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet a következő állításokkal?
Egyetért ................................................................................................................. 1
Nem ért egyet........................................................................................................ 2
[NT/NV].................................................................................................................. 9
a) Az állatok klónozása erkölcsileg helytelen....................................................................1 2 9
b) Az állatok klónozása elvezethet az emberi klónozáshoz .............................................1 2 9
c) Az állatok klónozása felesleges fájdalmat, szenvedést és kínt okoz az állatoknak ......1 2 9
d) Nem tudni, hogy az állatok klónozásának milyen hosszú távú következményei vannak
a természetre....................................................................................................................1 2 9
e) A haszonállatok állományán belüli genetikai sokszínűség csökkenhet az állati klónozás
miatt 1 2 9

Q4.
Az állatok klónozása különböző célokat szolgálhat. Ön szerint az állatok klónozása mindig indokolható
bármilyen korlátozó feltétel nélkül, vagy csak bizonyos körülmények között indokolható vagy nem indokolható
soha ...
[OLVASD FEL ES ROTÁLD A-TÓL C-IG]

Mindig indokolható bármilyen korlátozó feltétel nélkül........................................... 1
Csak bizonyos körülmények között indokolható ................................................... 2
Nem indokolható soha........................................................................................... 3
[NT/NV].................................................................................................................. 9

A) annak érdekében, hogy az állatok ellenállóképessége a betegségekkel szemben jobb
legyen ............................................................................................................................ 1 2 3 9
B) a ritka állatfajták megőrzésének érdekében.............................................................. 1 2 3 9
C Élelmiszer-termelés céljából ...................................................................................... 1 2 3 9
KÉRDEZŐ, OLVASD FEL:

ELKÉPZELHETŐ, HOGY A JÖVŐBEN A
KLÓNOZÁST AZ ÉLELMISZER-TERMELÉS CÉLJÁBÓL
TENYÉSZTETT HASZONÁLLATOK NÉHÁNY TULAJDONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁRA HASZNÁLHATJÁK.
A KLÓNOZÁS MAGAS KÖLTSÉGEI MIATT EZT AZ ELJÁRÁST FŐKÉNT ÚGY FOGJÁK HASZNÁLNI, HOGY
KLÓNOZOTT ÁLLATOK HOZNAK LÉTRE, AMELYEKET NEM KLÓNOZOTT ÁLLATOKKAL SZAPORÍTANAK
AZ UTÓDAIKAT HÚS VAGY TEJTERMELÉSRE HASZNÁLJAK MAJD.
A KÖVETKEZŐKBEN ARRÓL FOGOM KÉRDEZNI, HOGY MI A VÉLEMÉNYE ARRÓL, HOGY ÉLELMISZERTERMELÉSBEN KLÓNOZOTT ÁLLATOKAT HASZNÁLJANAK

CLONING OF ANIMALS FOR FOOD PRODUCTION PURPOSES
Q5.
Eltérő vélemények vannak arról, hogy klónozott állatokat használjanak az élelmiszer-termelésben.
Felolvasnék néhány állítást és kérem mondja meg, hogy egyetért-e velük vagy sem.
Egyetért ................................................................................................................. 1
Nem ért egyet........................................................................................................ 2
[NT/NV].................................................................................................................. 9
a) Ahhoz, hogy az európai élelmiszeripar versenyképes legyen, mindenképpen kell

az

állatklónozást az élelmiszer-termelésben alkalmazni. ......................................................1 2 9
b) Még nincs elég tapasztalatunk a klónozott állatok élelmiszer-termelésben való
felhasználásának hosszú távú egészségügyi és biztonságossági következményeiről .....1 2 9
c) A klónozás élelmiszer-termelésben való felhasználása elfogadhatatlan, mivel ennek során
árucikkeknek tekintik az állatokat, nem pedig érző teremtményeknek..............................1 2 9
d) A klónozás élelmiszer-termelésben való felhasználása sokkal hatékonyabb lenne hosszú
távon és csökkentené az élelmiszertermékek árait a fogyasztók felé...............................1 2 9
e) Az állatok klónozása emberi fogyasztás céljából nem csak egy technikai kérdés, mivel
vannak akik, ezt erkölcsi okokból is elfogadhatatlannak tarthatják .................................1 2 9

Q6.
Milyen előnyök indokolhatnák Önnek, mint fogyasztónak a számára, a klónozott állatok tenyésztését
élelmiszer-termelés céljából: Mi a legfontosabb előny, ami indokolhatná? És mi a második legfontosabb előny?
Táplákozási/egészségügyi előnyök ..................................................................... 01
Jobb minőség/íz/választék .................................................................................. 02
Ár/gazdasági előnyök .......................................................................................... 03
Az állati klónozás segíthet megoldani az élelmezési problémákat világszerte .... 04
[Egyik sem].......................................................................................................... 88
[NT/NV]................................................................................................................ 99

Q7.
Kérem hogy értékelje a következő információ forrásokat aszerint, hogy melyikben bízna meg
leginkább, hogy informálja Önt arról, hogy mennyire biztonságosak a klónozott állatok vagy utódaik emberi
fogyasztásra? És melyik lenne a második legmegbízhatóbb információ forrás?
Európai intézmények ............................................................................................. 1
Fogyasztói szervezetek ......................................................................................... 2
Tudósok................................................................................................................. 3
Média..................................................................................................................... 4
Az élelmiszeripar ................................................................................................... 5
Állatvédelmi szervezetek ....................................................................................... 6
Az

élelmiszerbiztonságért

felelős

nemzeti

és

európai

(pl.

Európai

Élelmiszerbiztonsági Hatóság) ügynökségek ........................................................ 7
a magyar kormány................................................................................................. 8
[Egyik sem].......................................................................................................... 88
[NT/NV]................................................................................................................ 99

BUYING MEAT/MILK AND INFORMATION WHEN BUYING MEAT/MILK
Q8.
Ha az a forrás, amelyben Ön megbízik, azt állítaná, hogy a klónozott állatoktól származó hús és
tejtermék biztonságos emberi fogyasztásra, mennyire valószínű, hogy megvenné ezeket a termékeket?
Nagyon valószínű.................................................................................................. 1
Valamennyire valószínű ........................................................................................ 2
Nem igazán valószínű ........................................................................................... 3
Egyáltalán nem valószínű...................................................................................... 4
[NT/NV].................................................................................................................. 9

Q9.
És ha akiben Ön megbízik, azt állítaná, hogy az olyan állatoktól származó hús és tejtermék, ahol az
egyik szülő klón volt, biztonságos emberi fogyasztásra, mennyire valószínű, hogy megvenné ezeket a
termékeket?
Nagyon valószínű.................................................................................................. 1
Valamennyire valószínű ........................................................................................ 2
Nem igazán valószínű ........................................................................................... 3
Egyáltalán nem valószínű...................................................................................... 4
[NT/NV].................................................................................................................. 9

Q10.
Ha klónozott állatok utódaitól származó termékek kaphatóak lennének, fontosnak tartaná, hogy
speciális címkével lássák el ezeket a termékeket, amelyeken szerepelne, hogy ez a termék klónozott állat
utódától származik?
Igen, feltétlenül ...................................................................................................... 1
Igen, valószínűleg ................................................................................................. 2
Nem, valószínűleg nem ......................................................................................... 3
Nem, egyáltalán nem............................................................................................. 4
[NT/NV].................................................................................................................. 9

Q11.
A véleménye szerint kinek származna és kinek nem származna előnye abból, ha a klónozást
engedélyeznék élelmiszer-termelés céljából?
Előnye származna ................................................................................................. 1
Nem származna előnye......................................................................................... 2
[NT/NV].................................................................................................................. 9
a) A fogyasztóknak ...........................................................................................................1 2 9
b) A gazdáknak.................................................................................................................1 2 9
c) Az élelmiszergyártóknak/élelmiszeriparnak ..................................................................1 2 9

D1.

A kérdezett neme [NE OLVASD FEL ‐ JELÖLD A MEGFELELŐT]
[1]
[2]

D2.

Hány éves Ön?

[00]

D3.

Férfi
Nő

[_][_] éves
[válaszmegtagadó/nincs válasz]

Hány éves volt Ön amikor befejezte a nappali tagozaton folytatott tanulmányait?
[ÍRD BE HOGY HÁNY ÉVES VOLT AMIKOR ABBAHAGYTA A TANULMÁNYAIT]

[99]

[_][_] éves
[00]
[MÉG MINDIG NAPPALI TAGOZATOS KÉPZÉSBEN RÉSZESÜL]
[01]
[SOHA NEM VETT RÉSZT NAPPALI TAGOZATOS OKTATÁSBAN]
[válaszmegtagadó/nincs válasz]

D4. A jelenlegi foglalkozását illetően, mit mondana, azt, hogy ön vállakozó, alkalmazott, fizikai dolgozó,
vagy azt mondaná, hogy ön nem dolgozik? Ez azt jelenti, hogy Ön...
[HA MEGVAN A VÁLASZ A FŐ KATEGÓRIÁRA, OLVASD FEL AZ AHHOZ TARTOZÓ ALKATEGÓRIÁT]
‐ Vállalkozó
Æ i.e. :

‐ Alkalmazott
Æ i.e. :

‐ Farmer, mezőgazdaságban dolgozik, erdész, halász................11
‐ bolt vagy üzlet tulajdonos, kisiparos.......................................12
‐ értelmiségi (jogász, orvos, könyvelő, építész,...) .....................13
‐ cégvezető ...............................................................................14
‐ egyéb ...................................................................................15

‐ értelmiségi (alkalmazott orvos, jogász, könyvelő, építész).....21
‐ ügyvezető, igazgató vagy felsővezetés....................................22
‐ középvezető ...........................................................................23
‐ köztisztviselő..........................................................................24
‐ irodai alkalmazott ..................................................................25
‐ egyéb alkalmazott (eladó,ápoló, stb...)...................................26
‐ egyéb ...................................................................................27

‐ Fizikai dolgozó
Æ i.e. :
‐ műszakvezető / csoportvezető ..............................................31
‐ Fizikai dolgozó ........................................................................32
‐ Egyéb fizikai dolgozó ..............................................................33
‐ egyéb ...................................................................................34
‐ Nem dolgozik
Æ i.e. :

‐ háztartásbeli ..........................................................................41
‐ diák (nappali tagozatos) .........................................................42
‐ nyugdijas ...............................................................................43
‐ munkát keres .........................................................................44
‐ egyéb ...................................................................................45
‐ [Válaszmegtagadó].................................................................99

D6. Azt mondaná, hogy Ön ......‐ban/ben él?
‐ fővárosban és környékén ...............................................................................1
‐ egyéb város/városi központban......................................................................2
‐ falun él
.....................................................................................3
‐ [Válaszmegtagadó] .....................................................................................9

