NDI GOTV KAMPÁNY:
ROMA CÉLCSOPORT
A magyarországi romák körében végzett személyes
közvélemény-kutatás főbb eredményei. 2022.feb.28.

MÓDSZERTAN

A MINTÁK JELLEMZŐI
A kutatás mintája a KSH adatain
alapuló súlyozás után
reprezentatívan tükrözik a
bejelentett lakcímmel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező
roma lakosság nem, korcsoport,
településtípus, régió és iskolai
végzettség szerinti összetételét.

KVALITATÍV KUTATÁS:
FÓKUSZCSOPORTOK
5 fókuszcsoport, 40 fő
Korosztály: 18+
Szűrési feltételek: közepes
szintű politikai részvételi
szándék és tudatosság

ADATFELVÉTEL IDEJE
Január 14 -feb 4 2022.

A MINT MÉRETE
1000 fő
Korcsoport: 18+
Mintavételi hiba: ±3.1%

ADATFELVÉTEL TÍPUSA
Személyes megkeresés
(CAPI)
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KUTATÁSI KÉRDÉSEK

Hogyan jellemezhető a magyarországi roma társadalom politikai aktivitás
tekintetében?
Milyen közéleti attitűdökkel jellemezhető a magyarországi roma társadalom?
Milyen tényezők állnak a különböző politikai aktivitási szintek mögött a romák
körében?
Demográfia
Anyagi helyzet
Politika érdeklődés és médiafogyasztás
Közéleti attitűdök
Problématérkép
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A CÉLCSOPORT FŐBB JELLEMZŐI

A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
- POLITIKAI HÍRFOGYASZTÁS -

A roma társadalom többsége keveset
foglalkozik a politikával, a legkevésbé
érdeklődőnek nevezhető a 3 célcsoport
közül.
Egy átlagos napon a válaszadók több, mint
60%-a kevesebb, mint 10 percet tölt politikai
hírek fogyasztásával
A válaszadók kevesebb, mint 5%-a foglalkozik
legalább 1 órát politikával naponta

A politikai hírekkel töltött idő
hossza egy átlagos napon
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
- POLITIKAI HÍRFOGYASZTÁS -

A magyarországi romák körében
kiemelkedik a TV, mint elsőszámű politikai
hírforrás: a romák közel kétharmada ezt a
médiumot jelölte meg.
Elenyésző azon válaszadók számaránya,
akik nyomtatott sajtóból vagy rádióból
tájékozódnának elsősorban.

A különböző médiumok
említési aránya %-ban (első
említések között)
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
- KÖZÖSSÉGI MÉDIAA többi célcsoporthoz képest lényegesen kevesebb időt töltenek a romák közösségi
médiaplatformokon.
A romák körében is a Facebook emelkedik ki a legnépszerűbb platformként, és az
Instagrammot használják legritkábban a „3 nagy” közül. A célcsoport közel 80%-e
soha nem Instagrammozik.
Facebook

Instagram

Youtube
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
- TÁJÉKOZÓDÁS, MÉDIA FOGYASZTÁS - KVALITATÍV ADATOK-

A megkérdezettek médiafogyasztási szokásai a kvalitatív eredményekben sem
tértek el jelentősen a többi célcsoportban tapasztalható arányoktól.
▪ A rendszeres médiafogyasztók rendszerint állami hírforrásokból tájékozódnak (MTV,
Duna TV, satöbbi).
▪ Az online tartalmak tekintetében a leginkább népszerű platform a Facebook.. A
felhasználók tisztában vannak azzal, hogy az oldal önmagában nem hírportál, nem
készít önálló tartalmakat, ennek ellenére ezt a felületet nevezik meg elsődleges
forrásként.
▪ Az ismerősök szerepe kiemelten fontos a tájékozódás során, feltételezhető
összefüggés is a Facebook kiemelt helyzetével:
○ Ismerősöket tartják hiteles hírforrásnak, leginkább az ő véleményüket
fogadják el, így nem meglepő, hogy a közösségi média mint elsődleges
hírforrás szerepel a fókuszcsoport résztvevők életében.
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
- ANYAGI HELYZETÉRTÉKELÉS
A három célcsoport közül egyértelműen a romák küzdenek a legsúlyosabb
egzisztenciális gondokkal Magyarországon.
A megkérdezettek csupán 7%-állította, hogy valamennyit meg tud takarítani, és 1
válaszadó sem (!!) számolt be jelentős megtakarításról.
Mindez a relatív helyzetértékelésben is megmutatkozik. A válaszadók kb.
kétharmada szerint rosszabbul él, mint az átlag, és 1 válaszadó sem (!!) állította,
hogy sokkal jobban élne a magyar átlagnál.
Objektív anyagi helyzetértékelés

Relatív anyagi helyzetértékelés
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
- ANYAGI HELYZETÉRTÉKELÉS - KVALITATÍV ADATOK A kvalitatív kutatási eredmények egybevágnak a
kvantitatív adatokkal, és elmélyítik azokat.
▪ A megkérdezettek nem csak anyagi helyzetüket, de
egészségügyi állapotukat is kifejezetten rossznak ítélik
meg, ennek ellenére elégedettségük magas:
○ Magukat kifejezetten, vagy maximálisan
boldognak érzik, melynek oka minden esetben
az volt, hogy ugyan anyagi biztonságuk hiányzik,
de ők, és szeretteik másokhoz képest
egészségesek, és együtt lehetnek velük.
○ Ez abból következik, hogy környezetükben
olyan alacsonyan van az átlagos életszínvonal,
hogy azt pusztán a komolyabb betegségek
hiánya és az együttlét ténye már bőséggel
kompenzálja. Ezt az elégedettség érzetet így
(minden egyéb tényező hiányában) csak egy
komolyabb tragédia, személyes veszteség tudja
megingatni.
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
- TÁRSADALMI ATTITŰDÖK -

A vizsgált attitűdök közül a legjellemzőbb a magyar romákra a politika-ellenesség.
A fiatal korcsoporttal ellentétben a romák bizalmi szintje az állam intézményei felé
(kormányt beleértve) magasabb, mint az ellenzék felé (civil társadalmat beleértve).
A másik két célcsoporthoz hasonlóan rendkívül alacsony a társadalmi bizalom
átlagos szintje a romák körében is.

Az attitűdökre vonatkozó
értékeket faktor-elemzéssel
számoltuk, majd 0-1-es skálán
normalizáltuk. A magasabb
értékek átlagosan intenzívebb
attitűdökre utalnak.
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
- TÁRSADALMI ATTITŰDÖK - KVALITATÍV ADATOK -

▪

▪
▪
▪

▪

A megkérdezetteknek a politika szó kapcsán kizárólag negatív asszociációi voltak.
A minden más célcsoportra jellemzőkön túl esetükben előkerült az a gondolat, hogy
ha ők nem foglalkoznak a politikával, akkor a politika sem fog velük. Ennek ellenére
tisztában vannak azzal, hogy a politika direkt, vagy indirekt módon életük minden
területét befolyásolja.
Erős berögződésként él a célcsoportban az a gondolat, hogy a politika “nem a
kisember dolga”. Saját hatásukat és a kollektív politikai erejüket alulbecslik.
Meglátásaik szerint más csoportok politikai aktivitásának foka a sajátjukénál is
alacsonyabbra tehető.
Intézményi bizalmuk a közigazgatási szervekkel szemben alacsony, a szociális
szervezetekkel, civil szervezetekkel, ellátórendszerrel kapcsolatban magas. A civil
szervezetek és kezdeményezések önmaguktól nem kerülnek felsorolásra, de
általánosan megfogalmazva fontos szerepet tulajdonítanak nekik.
Bizalmuk a közvetlen, célzott segítségnyújtásra irányul elsősorban.
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
- DISZKRIMINÁCIÓ ÉRZÉKELÉSE-

A magyarországi roma társadalom körében elterjedt a diszkrimináció érzékelése
az élet legfontosabb területein.
Különösen igaz ez a munka világára vonatkozóan, de kevésbé jellemző a kulturális
lehetőségek terén.

A diszkrimináció érzékelését egy
0-10-es skálán értékelték a
válaszadók az élet 6 területére
vonatkozóan külön-külön.
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
- VÁLASZTÁSI RÉSZVÉTEL -

A roma társadalom viszonylag magas, az országos átlagnak megfelelő részvételi
arányról (69%) számolt be a 2018-as választásokon.
Ehhez képest feltűnően alacsony a biztos részvételt ígérők aránya, a roma
társadalom csupán 42%-a nyilatkozott így.

Részvétel a 2018-as választásokon

Részvételi hajlandóság a 2022-es választásokon
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
- VÁLASZTÁSI VISSZAÉLÉS - KVALITATÍV ADATOK A megkérdezettek többsége számolt be arról, hogy közvetlenül találkozott
választási csalással, visszaéléssel. Ez jelentősen eltér a kvantitatív adatoktól, ami a
bevallási hajlandósággal állhat összefüggésben.
▪ Ennek módja jellemzően a szavazatvásárlás, melynek ellenértékét élelmiszerben,
ingóságokban, második leggyakoribb esetben készpénzben (2.500-10.000 forint)
honorálnak. Ritkább esetben, de előfordul a közmunka elvesztésének
lehetőségével való fenyegetés is.
▪ Az abból fakadó kognitív disszonanciát, hogy a megkérdezettek egyrészt
szükségesnek és kívánatosnak tartják a szabad választást, másrészt viszont
természetesnek a szavazatvásárlást, nem tudták érdemben feloldani.
▪ Ezek mellett a választási részvételt fontosnak tartják, hajlandóságuk nem marad el a
többi csoportétól (némileg ellentmondva a kvantitatív eredményeknek).
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
- PROBLÉMATÉRKÉP A roma társadalom megosztott abban a tekintetben, hogy jó, vagy rossz irányba
mennek a dolgok Magyarországon.
A másik két célcsoporthoz képest kiemelkedő a gazdasági és egzisztenciális jellegű
problémák érzékelése a magyarországi roma társadalomban: közel kétharmaduk az
ilyen típusú problémákat helyezi az első helyre.
Jó irányba mennek-e a dolgok Magyarországon

Az ország legfontosabb problémája
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
- PROBLÉMATÉRKÉP A csoportos beszélgetések során megkérdezettek a
legnagyobb problémának a két másik célcsoporttól eltérő
módon a szegénységet (és inflációt) tartották. Ezt követte
a velük szembeni diszkrimináció, és az egészségügy
helyzete.
▪ Átlag fölötti fontosságúnak ítélték még a klímaváltozás, a
romák politikai képviseletének kérdését, valamint a
fiatalok helyzetét, a foglalkoztatottságot és a világjárvány
generálta helyzetet.
▪ Ugyan úgy találták, az oktatás színvonala esett, de amíg
léteznek oktatási intézmények (sok esetben elérhető
közelségű egészségügyi intézményekkel szemben), addig
számukra az oktatás helyzete kielégítő.
▪ Fontos megjegyezni, hogy a más csoportok esetében
problémaként felmerülő kérdések (pl. nemi egyenjogúság,
EU kérdésköre) nem jelennek meg problémaként a
legszegényebb rétegekben. Problémáik más szinten
mozognak, sokkal közvetlenebbek annál, mintsem hogy
elvi kérdésekkel törődjenek.
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
- KINEK ADNAK A SZAVÁRA? -

Némileg meglepő módon, a roma célcsoportban tudtak megnevezni a legtöbben
híres embert, akinek adnak a szavára közéleti kérdésekben (majdnem 40%), noha ez
összefüggésben állhat az adatfelvétel módjával (személyes megkeresés).
A női célcsoporthoz hasonlóan a kormánypárti politikusok emelkednek ki
leggyakoribb említésként, de második helyen a többi célcsoporthoz képest magas
arányban képviseltetik magukat a celebek (31%).
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AKTIVITÁS SZINTJE, SZEGMENTÁCIÓ

A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM SZEGMENTÁLÁSA
AKTIVITÁSI SZINT SZERINT
- DEFINÍCIÓ A 2018-as részvételük, a 2022-es részvételi hajlandóságuk, és egyéb politikai
részvételi formák (pl. tüntetések) függvényében 4 szegmensre osztottuk a
célcsoportot.
Mozgósíthatónak neveztük azt a szegmenst, amely közegben a legkérdésesebb (de
még nem reménytelen) a 2022-es részvétel, ezért az ő körükben lehet a
leghatékonyabb egy mozgósítási kampány.

A romák körében a mozgósítható
szegmens a legnépesebb: a válaszadók
közel fele ide tartozik. A többi
célcsoporthoz képest nagyon szűk (6%)
a nagyon aktív szegmens.
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM SZEGMENTÁLÁSA
AKTIVITÁSI SZINT SZERINT
- KORCSOPORT ÉS AKTIVITÁSI SZINT SZERINT -

A romák esetében a korcsoport
eloszlás két végén koncentrálódnak a
mozgósítható szavazók: a 18-29-es
és a 65+-os korcsoportban.
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM SZEGMENTÁLÁSA
AKTIVITÁSI SZINT SZERINT
- VÉGZETTSÉG ÉS AKTIVITÁSI SZINT -

Iskolázottság tekintetében
látványos a különbség a
maximum szakmunkás
képesítéssel rendelkezők és az
iskolázottabbak között: az előbbi
végzettségi csoportban
koncentrálódnak elsősorban a
mozgósítható roma szavazók.
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM SZEGMENTÁLÁSA
AKTIVITÁSI SZINT SZERINT
- POLITIKAI HÍRFOGYASZTÁS ÉS AKTIVITÁSI SZINT -

A többi célcsoporthoz hasonlóan a
politikával keveset (max 30 percet)
foglalkozók körében a
legmagasabb a mozgósíthatóak
részaránya. A különbségek a
romák körében a
leglátványosabbak.
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM SZEGMENTÁLÁSA
AKTIVITÁSI SZINT SZERINT
- INSTAGRAM HASZNÁLAT ÉS AKTIVITÁSI SZINT-

Elsősorban az
instagrammot gyakran
(legalább napi fél órában)
használók körében
koncentrálódnak a
mozgósítható szavazók a
romák célcsoportján belül.
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM SZEGMENTÁLÁSA
AKTIVITÁSI SZINT SZERINT
- BIZALOM ÉS AKTIVITÁSI SZINT-

Társadalmi bizalom
tekintetében jelentősen
alacsonyabb, az ellenzék
iránti bizalom tekintetében
viszont magasabb átlagos
szinttel jellemezhetőek a
mozgósítható szavazók a
többi roma szegmenshez
képest.
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM SZEGMENTÁLÁSA
AKTIVITÁSI SZINT SZERINT
- ATTITŰDÖK ÉS AKTIVITÁSI SZINT- -

A politika-ellenesség
vonatkozásában nincs jelentős
különbség a szegmensek
között, de az aktívabb
szegmensekkel szemben a
mozgósítható szavazókra
jellemzőbb (a passzívokkal
együtt) a tehetetlenség-érzet.
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM SZEGMENTÁLÁSA AKTIVITÁSI
SZINT SZERINT
- A MOZGÓSÍTHATÓ SZEGMENS ATTITŰDJEI -
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM SZEGMENTÁLÁSA
AKTIVITÁSI SZINT SZERINT
- ANYAGI HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS AKTIVITÁSI SZINT -

A mozgósítható szavazók elsősorban az
egzisztenciális gondokkal küzdők , de
nem a legelesettebbek körében
koncentrálódnak a roma társadalmon
belül: jellemzően épp kijönnek a
jövedelmükből, és anyagi helyzetüket ez
átlagosnál rosszabbnak jellemzik.
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A MAGYARORSZÁGI ROMA TÁRSADALOM SZEGMENTÁLÁSA AKTIVITÁSI
SZINT SZERINT
- PROBLÉMATÉRKÉP ÉS AKTIVITÁSI SZINT- A „hőtérképen” a legfontosabb
problémák említéseinek és az
aktivitási csoportok együttes aránya
szerepel az összes válaszadó %ában.

A gazdasági jellegű problémák a leggyakoribbak az összes aktivitási
szegmensben. Összességében: a gazdasági/egzisztenciális problémákra
fogékony mozgósítható szavazóként jellemezhető a magyarországi roma
társadalom relatív többsége (közel harmada).
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ÖSSZEFOGLALÓ

A magyar romák többsége nem foglalkozik politikával, a három célcsoport közül
ők a legkevésbé aktívak. Az információk elsődleges forrása a televízió (azon belül
is a közszolgálati csatornák), az online forrásokat sokkal kevésbé használják, és
körükben a legmagasabb a közösségi médiát nem használók aránya (~33%).
Jellemző rájuk (is) a politikai témák elutasítása, amelynek elsődleges oka a
kiábrándultság. Alacsony bizalomszint jellemzi őket, de valamivel magasabb az
állami intézmények elfogadottsága.
A romák 37%-a tekinthető politikailag aktívnak, 14% passzív, míg a fennmaradó
49% a potenciálisan mozgósítható szegmensbe tartozik. Azonban ez a csoport is
további alszegmensekre tagolható.
A mozgósítás abban a csoportban (47%) a legnehezebb, ahol a (politikai)
tehetetlenség-érzet, illetve a politikaellenesség a legmagasabb szintű. A
mozgósítható szegmens harmada (34%) nagyfokú politikaellenességgel
jellemezhető, azonban tehetetlenség attitűd alacsonyabb, így megfelelő üzenetek
mentén könnyebben aktivizálhatók. A legkönnyebben az a kb. 11%-ot kitevő
csoport mobilizálható, akiknél mindkét attitűd alacsony szintű.
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KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!
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