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Hogyan használjuk
-ot
a közszolgáltatásban tapasztalható
diszkrimináció mérésére
Útmutató civil szervezeteknek

1. Az útmutató célja
Az útmutató célja, hogy támogassa a romák vagy más diszkriminált csoportok jogainak védelmében
ányos megkülönböztetéssel kapcsolatban, és gyakorlati tanácsokat ad az ilyen
középpontjában a "mystery shopping" viszonylag olcsó és könnyen használható módszere áll.
A módszer úgynevezett avatarok használatán alapul, akik egy szolgáltatás felhasználójának tettetik
többségi csoportba tartozó avatarok és a diszkriminált csoporthoz tartozó avatarok tapasztalatainak
és az adatelemzés, és mindegyik szakasz bizonyos szakértelmet igényel. A tervezési szakasz
megköveteli a statisztika tudományában való jártasságot, a tudományos megfigyelés alapjainak,
eteli az

Egyes civil szervezetek házon belül rendelkeznek ezekkel a készségekkel, mások pedig partner
izonyos készségek esetén
fontos, hogy ezt már a tervezési szakaszban megtegyük. Ennél a módszernél ugyanis a gondos tervezés
sokkal könnyebbé teheti az elemzést, és sokkal megbízhatóbbá a bizonyítékokat, míg a tervezési

2.
diszkrimináció
2.1. Miért hasznos a diszkrimináció mérése?
A diszkriminált csoportokkal dolgozó civil szervezetek mindennapi munkájuk során gyakran tapasztalnak
nyilvánvalónak, hogy miért lehet hasznos ennek mérése.
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A megbízható bizonyítékok rendkívül hasznosak lehetnek, amikor a nem kormányzati szervezetek meg
szervezetek
kapcsolatban, és nincsenek tisztában azzal, hogy milyen gyakran és milyen módon szembesülhetnek
diszkriminációval, ezért hajlamosak alábecsülni a problémát.
A diszkrimináció példáinak bemutatása a médiában vagy bírósági ügyekben kiválóan alkalmas a
obb, ha megbízható számok állnak rendelkezésre:
statisztikák és hatáselemzések, amelyek bizonyítják a diszkriminációt. Ha a civil szervezetek csak egyedi
eseteket mutatnak be, a döntéshozók mindig elvethetik azokat, mondván, hogy a probléma nem
1
, és az ilyen esetek pusztán néhány ember egyéni hibáinak tulajdoníthatók.

-e
saját elképzeléseiket arról, hogy hol és hogyan történik a diszkrimináció, és szükség esetén
módosíthatják tevékenységeiket.
Egy másik érv amellett, hogy a civil szervezetek ilyen kísérleteket végezzenek, az, hogy sok országban

magánszektorbeli diszkrimináció felderítésére koncentráln
mélyreható tanulmányba, de nincsenek ösztönözve (és nincs kapacitásuk sem) arra, hogy rendszeresen

Ebben az útmutatóban a közszférába
azonban a magánszektorra is jól alkalmazható.

2.2. Alternatív mérési módszerek
A "mystery shopping" nem az egyetlen módszer a diszkrimináció mérésére. Alternatív módszerek:
olyan felmérések, amelyek közvetlenül kérdezik az embereket a diszkriminációról alkotott

jólét szempontjából fontos dolgokhoz való tényleges hozzáférés statisztikai elemzése.
Ezek az eszközök nagyon hasznosak és megbízható bizonyítékot szolgáltathatnak, de van néhány
hátrányuk. A felmérések költségesek, és nem feltétlenül ragadják meg az olyan emberek valódi
társadalmilag nem elfogadható, vagy olyanokét akik
alábecsülik a diszkriminációt, mert kevésbé tudatosak vagy kevésbé érzékenyek arra, hogy
szakértelmet igén
1

diszkrimináció közvetett, gyakran nem szándékolt formát ölthet a mindenkire egyformán alkalmazott, de a romákat
országokban, ahol sok roma nem rendelkezik ilyen regisztrációval). Vagy például egy látszólag semleges
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befolyásolhatják az eredményeket, de nem kapcsolódnak közvetlenül a diszkriminációhoz (például

A helyzet teszt egy hasonló eszköz, de azt kis léptékben alkalmazzák a diszkrimináció bizonyítására jogi
esetekben (Rorive 2008).
A többi módszerrel összevetve a "mystery shopping" fontos korlátja, hogy a szolgáltatáshoz való
krimináció tesztelésére, mivel az ezzel járó

3. Mystery shopping és etikai megfontolások
3.1. Mi az a
A "mystery shopping" (próbavásárlás, diszkrimináció
megfigyeli a szolgáltatót; más szóval a módszer megtévesztéssel jár. Esetünkben a hangsúly azon van,
hogy menny
tapasztalnakkövetnek, amely meghatározza a viselkedésüket, valamint a szolgáltató lehetséges viselkedéseire és
kérdéseire adott válaszaikat.

cselekedeteit és reakcióit tudják befolyásolni.
Az Ön szervezete, mint a k

forgatókönyvet, hogy minimalizálja az etikai kockázatokat, és képes legyen megfigyelni az
esetleges diszkriminatív magatartást.

3.2. Etikai kockázatok és mérséklési stratégiák
Ez a rész felvázolja azokat az etikai és adatvédelmi kérdéseket, amelyek a "mystery shopping" kísérletek
végr
mérséklésére annak érdekében, hogy a civil szervezetek számára bevált gyakorlatot alakítson ki.
Az alábbi táblázat a mystery shopping kísérletek egyes kommunikációs csatornáihoz kapcsolódó etikai

minimalizálhatóak.
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Táblázat 1. Kommunikációs csatornák és kockázataik
Kommunikációs
csatornák

Potenciális etikai kockázatok
Szolgálati

Magánélet és titkosság

pazarlása

Beleegyezés
problémája

SZH

KD

SZH

KD

Bizalmatlans
ág

Kiszolgáltatott
csoport

Személyesen

I

I

I

I

I

I

I

Telefonon

I

N

I

I

I

I

I

Telefonon
avatarral

I

N

I*

N

I

I

N

Facebook/
messenger

N

N

N

N

N

I

N

Email/levél

N

N

I*

N

I

I

N

Rövidítések: SZH = szolgáltatást használó; KD = közszolgálati dolgozó; I = igen, van kockázat; N =

3.3.
forgatókönyveket kell tervezni. A szolgáltatás
igénybevétele a dolgozó szolgálati idejének igénybevételével történik, így költségekkel jár. Az etikai

Kizárjuk a különösen költséges szolgáltatásokat és az összes segélyszolgálatot.
A szolgáltatás tényleges igénybevétele helyett az információcserére összpontosítunk.
Nem várjuk el a szolgáltatóktól, hogy olyan kérdésekre válaszoljanak, amelyek nem
kapcsolódnak szorosan pozíciójukhoz és feladatkörükhöz.
A kérdéseket a szolgáltató személy szakértelmére / területére korlátozzuk.
sével.

3.4.
kockáztatása
Még az ügyfelek hamis személyazonossága esetén is, a személyes interakciók során a szolgáltató egy
szolgáltatáshoz

való

hozzáférését. Ha az

interakciónak

negatív

következményei vannak a

akkor ez negatív érzéseket kelthet benne az egész diszkriminált csoporttal szemben. Fennáll annak a
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részt a kísérletben. Végül, a közszolgálati alkalmazottak hátrányos helyzetbe kerülhetnek, ha a
munkáltatójuk (vagy bárki más) tudomást szerez a magatartásukról. Következmény lehet például, hogy

például telefont, e-mailt vagy hagyományos levelet.
Nem küldünk kutatás

Álneveket rendelünk a szolgáltatás felhasználóihoz az anonimitás biztosítása érdekében.
számát.
Nem osztunk meg bizalmas információkat nem megbízható platformokon.
Nyomon követjük, hogy ki és mikor férhetett hozzá az adatokhoz.
Nem vizsgáljuk tovább a közfoglalkoztatottak egyéni teljesítményét, és a szolgáltatóval nem
közlünk / nem osztunk meg egyéni teljesítményre vonatkozó információkat. Ha és amikor

3.5. Tájékoztatáson alapuló beleegyezés megszerzése és
megtévesztés alkalmazása
tájékoztatása, de a "mystery shopping" kísérlet, mivel megtévesztésen alapul, kivételt képez az
általános szabály alól.
A "mystery shopping" módszerében az eredmények érvényességének biztosításához a megtévesztés
k magatartásukon, ami meghiusítaná a kutatás célját.

célját, a diszkrimináció mérését, el kell rejteni a sz

vizsgálat valódi célját, és (2) a szolgáltatást nyújtó dolgozók becsapva érezhetik magukat, ha tudomást
szereznek a kutatásb

Ahol lehetséges, kerüljük a természetes személyek ügyfélként való bevonását olyan online
csatornák választásával, ahol avatarokat tudunk alkalmazni.
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Tájékoztatjuk a szolgáltatást igénybe v

torzítás elkerülése érdekében nem közöljük velük, hogy potenciális
diszkriminatív viselkedést is megfigyelnek.
kísérlet valódi célja a diszkrimináció mérése vol

szeretnénk, nem pedig megváltoztatni.
munkakörük és napi rutinjuk velejárójának.

3.6.
Bár szükséges és indokolt lehet a megtévesztés alkalmazása egy kutatási kísérletben, tisztában kell
lennünk a negatív mellékhatásokkal, és törekednünk kell mérséklésükre. A megtévesztés ronthatja az
állampolgárok kutatásba vetett általános bizalmát, ami számos negatív következménnyel jár, például
vesz
alkalmazottakkal szemben is, ha/amikor diszkriminatív magatartásuk nyilvánosságra kerül. Végül pedig
gyengítheti a bizalmat az állami szervek, a kutatói társadalom és a civil szervezetek között, különösen
akkor, ha a bizalom szintje egyébként is viszonylag alacsony.

Nem használ ellenséges nyelvezetet, és nem kelt fenyegetettség érzetet az állami szerveknek
dolgozókban.
diszkrimináció csökkentésére).
Elismeri az állami szervek munkájának pozitív aspektusait és kezdeményezéseit.
A problémát közös kihív
meg).
Az érintett közszolgáltatásokra összpontosít, ahelyett, hogy általános állításokat fogalmazna

Segítségünkre lehet, h
ügynökségeket (vagy a központi szintet, ha az adminisztráció nagyon decentralizált), és egyeztünk

3.7. Kiszolgáltatott csoport bevonása: etnikai kisebbség
így további intézkedéseket kell kieszközölnünk. Ha a kísérletben természetes személyek is részt

-t küld a hatóságnak, ahonnan pozitív válasz érkezik, arra kérvén a
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fela

Amit érdemes megfontolni:

A szolgáltatást ig
beleértve a kilépési forgatókönyvet is.

-ra való különösen alapos felkészítését,

bevonását (ha lehetséges).
Utólagos tájékoztatás formájában
rossz tapasztalataik megvitatására.

4. A teszt felállítása
g
-e a tervezésen
a 3. fejezetben felsorolt kockázatok minimalizálása érdekében. A Függelékben egy kísérlet tervezésére
hozott konkrét példa található.

4.1. Tesztelni kívánt szolgáltatás kiválasztása
A szolgáltatás kiválasztása részben érdekérvényesítési céljainktól, részben gyakorlati és etikai
megfontolásoktól függ.

Melyek azok a szolgáltatások, ahol diszkriminációval találkozunk?
Tisztában van-e a kormányzat a diszkriminációval / elismeri-e azt ezen szolgáltatásaiban?
Ha ezen szolgáltatásokban diszkriminációra utaló jeleket találunk, hogyan használjuk majd
ezeket az információkat?
Másodszor, fontoljuk meg a kiválasztott szolgáltatások tesztelési megvalósíthatóságát. Zárjuk ki azon
szolgáltatásokat, amelyek:

rendszeres egészségügyi vizsgálat
ésére, és így nem tehetnek hátrányos

megkülönböztetést sem.

Harmadszor, fontoljunk meg néhány gyakorlati kérdést, amelyek megkönnyítik a tesztelés elvégzését:
-e a megkeresések számának hirtelen

növekedése)?
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Kérhetnek-e az ügyfelek személyes kapcsolatfelvétel nélkül (pl. e-mailben, Facebookon vagy
más webes felületen) információt a szolgáltatásról, miáltal kiválaszthatjuk, melyik csatorna
Ha a szolgáltatás gyerekeknek szól, megvalósítható-e a teszt anélkül, hogy gyerekeket vonnánk
be a kísérletbe?
(például szociális lakások vagy egyéb szolgáltatások esetében, ahol a döntési folyamat hosszú,
és van várólista), ezt sokkal nehezebb lesz tesztelni "mystery shopping"-gal.
mennyiségét.
Van-e több külön irodája a szolgáltatónak? Ha legalább 60 helyi irodájuk van, akkor van

4.2. Kommunikációs csatorna kiválasztása
általában hogyan fér hozzá a nagyközönség, valamint a diszkriminált kisebbség. Az emberek általában
telefonálnak, email-t írnak vagy FB Messengeren keresztül lépnek kapcsolatba? Vagy esetleg
megjegyzést írnak a szolgáltató Facebook oldalára? Miután kiderítettük, hogy a szolgáltató és az
csatorna használatának költségét és annak kockázatát, hogy a kapcsolattartó gyanúsnak/irreálisnak
Ha a csatorna irreális (vagyis ha olyan közösségek tagjai kezdik használni, akiknek általában alig van
hozzáférésük), akkor a szolgáltató vagy gyanakodni kezd, vagy a kérést nem tulajdonítja hátrányos
Ugyanakkor egyes szokásos csatornák nagyon költségesek lehetnek, és több etikai kockázatot is
hordozhatnak, amint azt az 1. táblázat mutatja.
csoportot ér
használják ezt a csatornát, és mikor kapcsolatba lépnek a szolgáltatókkal diszkriminációt tapasztalnak.
Emellett az online platformok használata is rohamosan terjed, így a szolgáltatók egyre nyitottabbá
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Személyes

Telefon

Facebook,
messenger

email

levél

igen

nem

változó

nem

nem

nem

igen

nem

igen

igen

igen

nem

igen

igen

igen

igen

igen

változó

nem

nem

igen

igen

nem

nem

nem

Valós személy szükséges
(költséges)

bevonni*

érintkezés: költséges
Diszkrimináció nagyon

az avatár a

diszkriminált csoporthoz tartozik.

Spontaneitása miatt a személyes vagy telefonos megkeresés lehet a legjobb a diszkrimináció
feltárására, hiszen a közszolgálati dolgozók nem gondolják, hogy a válaszokat utólag rögzítik vagy
nyomon követik. Hátránya, hogy ezen csatornáknak valódi személy avatárt igényelnek, akiket fizetni
kell (ha profi színészek), vagy alaposan ki kell képezni (ha önkéntesek), ami költséges. Ezenkívül sokkal
2
, mint e-mailek esetén, melyeket
egyszerre több címzettnek küldünk. Az eautomatizált módszerekkel elemez
(válaszoltak vagy sem?).

4.3. A forgatókönyv kidolgozása
az ügyfél és a szolgáltató közötti interakciót megfigyeljük.

helyzeteket, és mérni tudjuk a szolgáltató helyzetkezelésében tapasztalható esetleges
különbségeket, de.
megnyilvánulhasson a diszkrimináció.

2

Sok avatar bevonásával csökkenthe

a szempontból különböznek, hogy a megkülönböztetett csoporthoz tartoznak-e vagy sem.
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Ez utóbbi szempont fontos az etikai kockázatok elkerülése szempontjából, és megkönnyíti az
eredmények elemzését. A legjobb, ha a helyzet egyetlen szolgáltatásra irányul, és az azzal kapcsolatos
információk megszerzésére (ahelyett, hogy az avatar ténylegesen megpróbálna használni egy
szolgáltatást), és
A legtöbb esetben hasznos 3válaszadás módjában. Ehhez fontos tudnunk, hogy vannak-e olyan törvények vagy szabályok, amelyek
ogyan reagáljanak.
Amikor elkezdünk dolgozni a forgatókönyvön, sokat segíthet, ha találunk egy megbízható bennfentest
(valakit, aki a szolgáltatónál dolgozik), aki elmondja a tipikus interakciókat és kérdéseket, amelyekkel
naponta találkoznak. Mivel fenná
a tesztelési
módszert.
Miután megvan a forgatókönyv vázlata, fel kell írjuk az avatarok által használt tényleges szavakat.
ki a szokásos diszkriminatív viselkedést, ami mérésünk meghiúsulását jelentené.
A személyes vagy telefonos beszélgetésekhez meg kell tervezzük az avatarok reakcióit, méghozzá a
szolgáltató kezdeti reakci
ha rosszul érzi magát a történtek miatt, vagy ha úgy érzi, nem tudja tovább játszani az avatar szerepét.

4.4.
létrehozása
forgatókönyvhöz kétféle avatarra van szükségünk: az egyik a többségi lakosságot, a másik pedig a
megkülönböztetett csoportot képviseli. Fontos, hogy a szolgáltató nagyon világosan lássa ezt a
különbséget. Ezt több mint egy marker használatával biztosíthatjuk, melyek jelzik a szolgáltatónak,
hogy melyik avatar tartozik a kisebbséghez. Jó marker lehet:
Olyan név vagy vezetéknév, amely sokkal gyakoribb a kisebbség körében, mint a többségi
lakosság esetén.
A kisebbség által lakott területhez kapcsolódó utcanév.
Fénykép, amelyen a kisebbség egy tipikus tagja látható (pl.
tipikus sapkát vagy sálat visel).
oktatói).
A
használata.
szolgáltatóval megosztandó összes információ összhangban van ezek

- a nevet,
vezetéknevet, lakcímet, e-mail fiókot, fényképet, írásmódot, nyelvtani hibákat stb. - ehhez a karakterhez
kell igazítanunk.
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a megkülönböztetést várhatóan kiváltja. Ha nem tudunk teljesen egyforma avatarokat alkalmazni (pl.
valódi személyek bevonása esetén), akkor fontos, hogy ne különbözzenek olyan módon, ami
hasonlónak kell lenniük.

5. A teszt elvégzése
bevonására lehet szükség.

5.1. A minta méretének kiválasztása
A mintanagyság és a minta kiválasztása igényel némi statisztikai szakértelmet, ezért itt érdemes
tanácsot kérni. A minta nagyságának eldöntésekor (hány szolgáltatót vagy helyi kirendeltséget kell
bevonni a tesztelésbe) figyelembe kell vegyük, hogy a nagyobb minta növeli az eredmények
megbízhatóságát, de költségesebbé teheti a kísérletet, mind a tesztelési folyamat irányítása, mind pedig
az adatok elemzése tekintetében. Egyes esetekben a mintát korlátozza a tesztelni kívánt szolgáltatás
szervezeti felépítése: ha például a szolgáltatónak 100 helyi egysége van, akkor nem tudunk 500-as
mintával dolgozni.

es. A minta mérete valamivel alacsonyabb lehet olyan helyzetekben, ahol a
diszkriminatív magatartás várhatóan szélesebb körben elterjedt és így könnyebben megragadható (pl.
telefonhívások vagy személyes találkozások során), és nagyobbnak kell lennie olyan szituációkban, ahol
a hátrányos megkülönböztetés nagyon finom formákat ölt (pl. írásbeli válaszokban). Ezenkívül, ha emailt vagy levelet használunk, számolnunk kell azzal, hogy nem feltétlenül kapunk választ minden
retének csökkenését eredményezheti.

5.2. A szolgáltatók teljes listájának összeállítása és
A minta készítéséhez szükségünk lesz a szolgáltató helyi kirendeltségeinek teljes listájára. Szerencsés
s
listát (ha lehetséges, valamilyen automatizált megoldással, ahelyett, hogy az egyes tételeket
manuálisan másolnánk be). Ha a teljes lista nem áll rendelkezésünkre, érdemes felvenni a kapcsolatot
kutatókkal, civil szervezetekkel és/vagy cégekkel, amelyek saját tevékenységük kapcsán birtokában
lehetnek a listának, és hajlandóak azt megosztani vagy elfogadható áron eladni. Vagy ha jó személyes
kapcsolataink van
-mail cím,
Facebook-fiók stb. Ha több nyilvános telefonszámuk vagy e-mail címük van, akkor válasszuk azt,

adat

-mail
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nehéz megtalálni és kivenni a mintából).

5.3. Miért és hogyan kell randomizálni a kontroll csoportot
A "mystery shopping" módszere a diszkriminációt két ügyfélcsoport, a diszkriminált kisebbség és a
többségi lakosság (vagy ezen belüli alcsoportok) tapasztalatainak összehasonlításával méri. A módszer
csak akkor nyújt megbízható b
szolgáltatókkal, ezzel biztosítván, hogy azok hasonló szolgáltatókkal találkoznak. Így lehetünk biztosak
onságának)
kapcsolatos információra, például a helyszínre, az in
befolyásolja a diszkriminációt), valamint a környékbeli lakosságon és a szolgáltatást felhasználókon
belüli kisebbségi százalékos arányra.
csoportra osztásával
történik. Ideális esetben ehhez statisztikai szoftvert használunk, ügyelve arra is, hogy az alcsoportok
kisebbség aránya. Ha ilyen szoftver
avatar almintája, a második fele pedig a második avataré. A két részminta hasonlóságát még egyszer
számát (további magyarázatot lásd a Függelékben).

5.4. Id
általában szeptemberben vagy januárban íratják be gyermekeiket az óvodába, míg az iskolai beiratkozás

Miután kidolgoztuk a helyzet részleteit, és az avatarokat összepárosítottuk a szolgáltatási egységek
lis
avatarokat használunk, fontos, hogy mindkét avatar a nap folyamán nagyjából ugyanabban az
-mailt küldünk, akkor küldjük
csoportokban, nem pedig egyben az összeset (hogy ne spamként érkezzenek), és keverjük az
második 20%-át kedden küldjük el, ahelyett, h
-át

5.5. Avatarok kiküldése
a kísé
hogyan közöljék.

tehetik meg. A Függelékben található egy megfigyelési lapot tartalmazó példa.
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Ha a kísérletben e-mailt használunk, feltétlenül töltsünk el néhány napot az újonnan létrehozott fiókok
használatá
csökkenti az üzenetek spam mappába kerülésének kockázatát.

5.6.
lt
kommunikációs csatornától függenek. Személyes vagy telefonos találkozás esetén az információt az
avatar egy megfigyelési lapon rögzíti. A beszélgetéseket rögzíthetnénk rejtett mikrofonnal, viszont ez
Ha írásos kommunikációt használunk (közösségi média, web-chat, e-mailek stb.), a válaszok könnyen
analitikai szakértelmet is.
-mail címek stb.), hogy

a kódolókat ez ne befolyásolja. Ez különö

kódját.
(hibaüzeneteket nem számítva), a válasz beérkezésének sebességét (munkanapokban mérve), a
szubjektív megítélésen alapul, bizonyos esetekben csak ezek a mutatók jelzik a hátrányos
megkülönbözteté
diszkriminációra.

6. Az eredmények kiszámítása és megjelenítése
Ha a mintákat
egységekkel, akkor a diszkrimináció könnyen kiszámítható a két csoport eredménymutatói átlagainak
összehasonlításával. Például, ha e-mailt küldtünk, és roma avatarunk a szolgáltatók 76%-ától kapott
választ, míg nem roma avatarunk válaszaránya 83%, a 7%-pontos különbség (83-76) diszkriminációból
megközelítést, és amelyekre megoldást kell találnunk azért, hogy az eredményeink biztosan ne
torzuljanak.

6.1.

végrehajtása során szisztematikus különbség volt az avatarok között. Például torzítást eredményezhet,
ha az egyik avatar regge
csütörtökön, míg a másik pénteken küldte el az eközeledvén kevesebb választ kapott.
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6.2. A diszkrimináció mutatói
A diszkrimináció számos formát ölthet. Gyakorlati szempontból érdemes azokra a válaszkülönbségekre
összpontosítani, amelyek akadályozhatják a szolgáltatáshoz való hozzáférést, mint például a várakozási
mely akár el is tántoríthatja az
Például ea válaszok száma (hibaüzenetek nélkül),
a válasz beérkezésének sebessége (munkanapokban mérve),
a megválaszolt kérdések száma,

meghaladja-e a minimálisan szükséges választ,
gyanakvó-e / feltételezi-e, hogy a megkeresésben van valami ellentmondásos.

6.3. Megjegyzés a regressziós elemzéshez
Ha valamiért az avatarok és a szolgáltatók párosítása nem volt random, vagy a válaszadási arány
nagyon alacsony vagy egyenetlen volt, akkor regressziós elemzéssel ki tudjuk mutatni, és bizonyos
mértékig korrigálni az eredmények torzulását. Ha például a nagyobb helyi egységek nagyobb
ása túlságosan pozitív képet mutatna. Ezt statisztikai szakértelmet

6.4. Hasznos grafikonok készítése
eredményei közötti különbséget, például oszlopdiagramot, ahol egymás mellett láthatjuk az
eredményeket. Más vizuális eszközökkel, például a videók infografikáinak használatával nagymértékben
növelhetjük terjesztési tevékenységünk hatékonyságát. 3 Az egyért

3

https://youtu.be/GGkQWiuTmXo), és sokkal szélesebb közönséghez jutott el, mint maga a tudományos munka,
amely re támaszkodik (Gomez-Gonzales 2021).
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8. Függelék
8.1. Példa egy kísérleti forgatókönyvre
Ez a kísérlet az iskolai beiratkozás során tapasztalható diszkriminációt teszteli, ami a roma közösségek
mivel az iskolaigazgatóknak általában van némi mozgástere annak eldöntésében, hogy kit vesznek fel
iskolájukba. Ebben a kísérletben az avatarok e-mailben veszik fel a kapcsolatot az iskolákkal, ami talán
még gyakoribbá vált).
A mintánk (azaz az iskolák teljes listájából az általunk megkeresett iskolák) azon iskolákat tartalmazza,
olát kell

valós

-mailt, alternatív megoldásként beiktatunk egy informális mentort,

A roma markerek az anya vezetékneve és a gyer
iskolának, amelynek egy része a hitelességet szolgálja, másik része pedig a válaszok változatosságát
biztosítja. A feltett kérdések többsége kormányzati szabályozás függvénye, de az iskolák saját
végrehajtási szabályokkal rendelkeznek. Az utolsó kérdés az étkezési támogatásra vonatkozik, amit
hogy az iskola mennyire igyekszik segíteni.
A középosztálybeli avatárok által küldött e-

Tisztelt Igazgató Úr/Hölgy [az igazgató neméhez igazított köszöntés]
[Nagyon gyakori, nem roma/roma középosztálybeli név] vagyok. Szeretnék a környékre költözni,
egyedül nevel három gyereket. Nyilvánvalóan segítségre van szüksége,
otthonában dolgozom (négy éve vagyok itt), és a költözés után szeretnék hasonló munkát találni.
A
szeretnék neki az új otthonunk közelében iskolát találni. Ezért írok Önnek. Kérem, segítsen nekem
Mikor és hogyan jelentkezhetünk az
Ön iskolájába? Mi az iskola napirendje: délután mikor mehetnek haza a gyerekek? 4maradni? Melyik évfolyamon
-e a gyermek
támogatott iskolai
Kérem, segítsen jó helyet találni [nagyon gyakori roma/nem roma középosztálybeli fiú név]
számára, és válaszoljon a kérdéseimre.
Üdvözlettel,
[nagyon gyakori nem roma/roma középosztálybeli név]]
A kísérlet er
száma, a válasz hangneme, az esetleges akadályok említése stb.
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8.2.
lehetséges, ezt a lapot a látogatás után azonnal ki kell töltenünk az avatárral.

avatar:
cím:
dátum:

nyitva tartás a látogatás napján:
Megfigyelési szempontok

Körülmények
1. Hányan várakoznak az irodában, és hány szék áll a várakozók rendelkezésre?
2. Milyen meleg van?

4. Egyéb körülmények, amelyek befolyásolhatják az adminisztrátorok viselkedését?
5. Mi a szokásos eljárás az ügyfelek sorban állásának kezelésére: az ügyfelek érkezéskor számot
höz menjen? Egyéb?
dolgozóival beszélgetett stb.) pontosan a belépéskor?
7. Voltigen, ki volt az?

irodában? Ha

Más ügyfelek
-e (más) roma ügyfél az irodában, vagy az irodán kívül? Van-e a
nem roma ü
9. Volt-e interakció más roma ügyfelek és az iroda bármely alkalmazottja között? (Ennek

Adminisztrátor/közszolgálati dolgozó
10. Milyen volt az adminisztrát
-30 éves, 40hogy diszkriminált kisebbséghez tartozik (pl. látható fogyatékossága volt), vagy különbözött a
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stílusa, metakommunikáció stb.)
13. Mennyit kellett várni?

15. Volt-e utalás az Ön roma származására (ha igen, hogyan), vagy volt-e negatív vagy pozitív
16. Általános benyomások.

Saját interakciós tartalom

............ (mit:)............ ................

18. Volt olyan kérdés, amelyet a hivatalnok megválaszolatlanul hagyott?
19. Miért nem kapott választ?

8.3. Randomizálás
kapcsolatos kísérletet. Vannak kicsi és nagy iskolák, és néhány állami, néhány magán. Hogyan lehet
sikat egy nem roma avatar fogja
(a)

(b)

(c)

19

k tökéletesen. Ebben az esetben az utolsó módszer (c), az úgynevezett rétegzett

diszkriminációt befolyásolja, akkor a kísérlet eredményei nem lesznek megbízhatóak, másnéven
torzítottak lesznek. Például, ha a nagy iskolák kevésbé diszkriminálnak, az (a) típusú csoportosítás
nagyob
küldjük, és
kise
oldali alcsoportba (amely több nagy iskolát foglal magában). Ha sokkal
diszkriminációra), akkor a (b) is megbízható módszer az iskolák felosztására.
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