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Afganisztán általános helyzete

2010-ben a megkérdezett afgánok 47%-a
nyilatkozott úgy, hogy az ország jó irány-
ban halad, ami javuló arány az elmúlt
évekhez képest (2008-ban 38, 2009-ben
42%). Az optimizmus okaként legtöbb
esetben még mindig a biztonsági helyzet
javulása (38%) szerepel azok körében,
akik pozitívan értékelik a fejleményeket,
azonban arányuk csökkent 2009-hez ké-
pest (44%). Emellett 2010-ben az optimis-
ta válaszadók 35%-a az újjáépítést, 15%-a
az oktatásnak a nõk számára való elérhe-
tõvé tételét nevezte meg a pozitív fejlemé-
nyek okaként.

A pesszimizmusra továbbra is a bizton-
ság hiánya ad okot: a válaszadók 44%-a
érezte úgy, hogy Afganisztán rossz irány-
ba halad, ami csekély növekedés a 2009-
es 42%-hoz képest. A pesszimisták köré-
ben 27% a korrupciót (2009-ben 17%),

18% a rossz kormányzást, 16% pedig a
munkanélküliséget nevezte meg a helyzet
romlásának okaként.

Afganisztán legjelentõsebb problémája-
ként a biztonság hiányát jelölte meg a vá-
laszadók több mint harmada (37%), és
még rosszabbnak ítélik a helyzetet Délke-
let-Afganisztánban (51%), Nyugat-Afga-
nisztánban (43%) és Délnyugat-Afganisz-
tánban (42%). A második legjelentõsebb
probléma továbbra is a munkanélküliség
(a válaszadók 28%-a szerint), míg a kor-
rupció a harmadik (27%) – e téren jelentõs,
10 százalékos az emelkedés az elõzõ év-
hez képest –, valamint a rossz gazdasági
helyzetet (11%), az oktatás hiányát (11%)
és a szegénységet (10%) jelölték meg.

A biztonság hiánya 2010-ben a közvéle-
mény-kutatás végrehajtását is hátrányo-
san érintette: a központi Hazarajat régió
kivételével korlátozott volt a kérdezõk
mozgása. Mivel így a felmérés végrehajtói
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Csiki Tamás

„Afganisztán 2010-ben: 
Az afgán nép véleménye”

2010. november 9-én a The Asia Foundation nyilvánosságra hozta im-
már szokásossá vált felmérésének eredményeit, amely a legszélesebb
körû éves közvélemény-kutatás az afganisztáni lakosság helyzetének
megítélésérõl. A korábban 2004-ben, 2006-ban, 2007-ben, 2008-ben és
2009-ben is elkészített felmérés ezúttal 2010. június 18. és 2010. július
5. között 6467 afganisztáni lakossal lefolytatott személyes interjú ered-
ményeit tartalmazza. A megkérdezettek az ország véletlenszerûen kivá-
lasztott 18 éves vagy annál idõsebb lakosai, férfiak, nõk, etnikai csopor-
tok tagjai, különbözõ társadalmi, szociális háttérrel rendelkezõ városi és
vidéki lakosok voltak vegyesen. Az ország mind a 34 tartományában el-
végzett felmérésben a biztonság, fejlesztés, gazdaság, kormányzás,
korrupció kérdéseit, a nõk helyzetét, és több más, kiemelkedõ fontossá-
gú problémát vizsgáltak annak érdekében, hogy képet kapjunk a lakos-
ság véleményérõl azt illetõen, hogy milyen irányban halad Afganisztán.
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nehezebben jutottak el a kevésbé bizton-
ságos térségekbe, a biztonsági helyzetre
vonatkozó adatokat is megfelelõ óvatos-
sággal kell kezelni.

Személyes biztonság

A személyes biztonság és a közéletben
való részvétel növekvõ mértékben generált
veszélyeztetettség-érzést, ám ennek oka
térségenként változó. Míg a déli és nyuga-
ti régiókban a rossz helyi közbiztonság tû-
nik a fõ gátló tényezõnek, addig északke-
leten és délkeleten a bûnözés és nyílt erõ-
szak. A válaszadók több mint fele (54%)
nyilatkozott úgy, hogy helyi közösségeik-
ben féltik biztonságukat, és ennél is maga-
sabb az arányuk a nyugati (66%), az
északkeleti (64%) és a délkeleti (61%) or-
szágrészekben. Emellett jelentõsen növe-
kedett az erõszakos bûnesetek száma is: a
válaszadók 17%-a számolt be arról, hogy
õk vagy valaki a családjukból valamely
erõszakos bûncselekmény áldozata volt.
A leggyakoribb ilyen bûncselekmények a
fizikai támadások (35%), a fenyegetés és
zsarolás (12%), és a különbözõ lopási ese-
tek (10-12%). Közel minden tizedik áldozat
(9%) a támadás elkövetõjeként valamilyen
milícia vagy fegyveres lázadó csoport tag-
jait azonosította, míg 6%-uk külföldi erõket.
A harcokhoz kötõdõ erõszakos cselekmé-
nyeket elsõsorban az ország középsõ te-
rületeirõl (Hazarajat – 21%, Kabul – 15%)
jelentettek, de azok gyakoriak az északke-
leti (12%), az északnyugati (9%), a délnyu-
gati (9%), a nyugati (9%) és a keleti (8%)
országrészekben is. A külföldi erõkhöz köt-
hetõ erõszakos cselekmények általában a
keleti (19%) és a délnyugati (11%) ország-
részben fordulnak elõ.

A bûncselekményeket legtöbbször az
Afgán Nemzeti Rendõrségnek jelentik be,

különösképpen olyan városi területeken,
ahol annak jelenléte nyilvánvaló. Emellett a
társadalmi és kormányzati szervezetek
széles köréhez érkeznek bejelentések, be-
leértve a kerületi elöljárókat, az Afgán
Nemzeti Haderõt, a súrákat, a törzsi idõsek
tanácsát, és a mullahokat. Az Afgán Nem-
zeti Rendõrség és Haderõ továbbra is a
legszélesebb körben elismert szervezetek,
ugyanakkor a megítélésük igencsak ket-
tõs: miközben a lakosság úgy érzi, hogy e
szervezetek hatékonyan végzik munkáju-
kat, erõs fenntartással kezelik hozzáérté-
süket, kiképzettségüket és önállóságukat –
így sokszor a külföldi erõk támogatását is
szükségesnek ítélik.

Közéleti tevékenység vállalása még min-
dig növekvõ kockázatot jelent. Úgy tûnik,
hogy a közösségi konfliktusok kezelésé-
ben való részvétel az egyetlen viszonyla-
gos tevékenység. Bár a válaszadók 51%
úgy nyilatkozott, hogy nem érez félelmet,
amikor a közösség tagjaként valamely
probléma megoldásában részt kell vállal-
nia, a választásokon való részvételt már
60%-uk veszélyesnek értékelte, ami 9%-os
növekedés 2009-hez képest. Ez még in-
kább igaz a délnyugati (83%), a délkeleti
(78%), a keleti (64%), a nyugati (64%) és
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A The AAsia FFoundation non-profit nem kor-
mányzati szervezet, amelynek célja, hogy
hozzájáruljon a békés, igazságos, nyílt és
prosperáló ázsiai és csendes-óceáni térség
megteremtéséhez. San Franciscó-i központ-
tal és 18 ázsiai irodával olyan nemzeti és re-
gionális ázsiai programoknak szentel figyel-
met, amelyek javíthatják a kormányzást, erõ-
síthetik a jog uralmát és a civil társadalmat,
biztosíthatják a nõk jogait és a velük szembe-
ni egyenlõ bánásmódot, valamint fejleszthe-
tik a nemzetközi kapcsolatokat. Közel hatvan
éves múltra visszatekintve az alapítvány ma
már magán és állami partnerek széles köré-
vel együttmûködve támogat szervezetfej-
lesztési, kutatási és csereprogramokat. 
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az északkeleti (62%) országrészben. Ha-
sonlóan kedvezõtlen a helyzet egyéb kö-
zösségi tevékenységek és véleménynyil-
vánítási formák, például a választásokon
jelöltként való részvétel, vagy valamely bé-
kés demonstráció esetén.

Ellenállók 
és társadalmi megbékélés

A fegyveres ellenálló csoportokkal folyta-
tott tárgyalásos és reintegrációt célzó kor-
mánypolitikát 2010-ben jóval többen
(83%) támogatták, mint 2009-ben (71%),
ami azt sejteti, hogy a lakosság többsége
a konfliktus politikai megoldását támogat-
ná a tisztán katonaival szemben. A meg-
egyezésre való törekvés támogatottsága a
keleti (89%), a délkeleti (85%) és az észak-
nyugati (85%) országrészben a legna-
gyobb (ezekben egyúttal az ellenzéki cso-
portok iránti rokonszenv szintje is a legma-
gasabb), míg a legalacsonyabb a közpon-
ti Hazarajat régióban (78%). A fegyveres
ellenzéki csoportok iránti szimpátia a
2009-es 56%-ról 40 százalékra csökkent
2010-ben. Ugyanakkor délnyugaton (52%),
délkeleten (50%) és nyugaton (50%) a vá-
laszadóknak legalább a fele úgy nyilatko-
zott, hogy érez valamiféle rokonszenvet a
fegyveresek iránt. A válaszadók 81%-a
egyetért azzal, hogy a kormány segítséget
nyújt, munkalehetõséget és lakhatást biz-
tosít azoknak, akik hajlandók letenni a
fegyvert, és újra a társadalom részévé vál-
nak (2009-ben ezt 71% támogatta). A férfi-
ak e tekintetben nagyobb arányban (88%)
mutatnak támogatást, mint a nõk (73%) –
összességében a válaszadók közel há-
romnegyede (73%) véli úgy, hogy a kor-
mány megbékélési törekvései hozzájárul-
nak az ország stabilitásának megteremté-
séhez. 

Gazdasági helyzet, infrastruktúra
és fejlesztéspolitika

2010-ben az afgánok optimistábban látták
gazdasági helyzetüket és lehetõségeiket,
mint egy évvel korábban. Nagyobb arány-
ban nyilatkoztak helyzetük javulásáról min-
den tekintetben, különösképpen saját ház-
tartásuk jólétét (az elõzõ évi 31%-hoz képest
2010-ben 42%), a termékek piaci elérhetõ-
ségét (19% helyett 27%), az élelmiszerek
minõségét (23-ról 33%) és a munkavállalási
lehetõségeket (11-rõl 17%) illetõen. A pozitív
változásból azonban nem egyenlõen része-
sült a lakosság: a korábban is jobb helyzet-
ben lévõk lehetõségei nagyobb mértékben
javultak az elmúlt években, mint a legala-
csonyabb bevételbõl élõké. A munkanélküli-
ség változatlanul alapvetõ probléma mind
országos (28%), mind helyi szinten (26%),
és a lakosság többsége továbbra is elége-
detlen a kormány gazdaságélénkítõ és mun-
kahelyteremtõ intézkedéseivel.

További jelentõs helyi problémát képvisel-
nek az alapvetõ infrastruktúra hiányosságai,
mint például az elektromos ellátás (28%), az
utak (24%), az ivóvízellátás (22%) és az
egészségügyi ellátás/kórházak hiánya
(17%). A válaszadók számára az elektromos
ellátás képezi a legnagyobb problémát a ke-
leti, a nyugati és az északnyugati régiókban.
Az útviszonyok a központi (Kabul), a délnyu-
gati és az északkeleti régióban, az öntözõ-
víz-ellátás Délkelet-Afganisztánban, az
egészségügyi ellátás pedig Hazarajat régió-
ban jelent meghatározó problémát. A helyi
viszonyokat és szolgáltatásokat illetõen az
évek során nem javult jelentõsen a helyzet,
míg egyes kérdésekben – különösen az
egészségügyi ellátás, a gyógyszerek elér-
hetõsége terén – 2007 óta folyamatosan
romlott a helyzet. A válaszadók országosan
továbbra is a gyermekek oktatásával (68%),
az ivóvízellátással (63%) és a helyi közössé-
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geken belüli biztonsággal (63%) elégedet-
tek leginkább. A válaszadók közel fele elé-
gedett az öntözõvíz-ellátással (49%) és az
egészségügyi ellátással (46%), míg fõként a
munkalehetõségekkel (72%) és az elektro-
mos ellátással (62%) elégedetlenek.

Ezzel szemben a lakosság általában pozi-
tívan értékeli a fejlesztési és újjáépítési mun-
kálatok eredményeit, ami a második legfon-
tosabb ok az optimista jövõképrõl beszámo-
lók körében. A válaszadók több mint fele
(54%) ismer a környezetében zajló – oktatá-
si vagy infrastrukturális – fejlesztési progra-
mot, 43% tud az ivóvízellátást javító, 39% az
egészségügyi ellátást, és 28% az elektro-
mos ellátást fejlesztõ tevékenységrõl. A fej-
lesztési programok ismertsége az egyes ré-
giókban erõsen változó, ami a donorok tevé-
kenységének területi kiegyensúlyozatlansá-
gára is utal, különösképpen Kelet-Afganisz-
tánban és a központi Hazarajat régióban, ki-
sebb mértékben pedig északnyugaton.

A fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó
fontos körülmény, hogy 2010-ben jelentõsen
csökkent a nemzeti és nemzetközi nem kor-
mányzati szervezetekkel (NGO) szemben
érzett bizalom az elõzõ évekhez képest. En-
nek az lehet az oka, hogy a lakosok úgy lát-
ják: mind a helyszínen mûködõ NGO-k,
mind a mögöttük álló donorok is egyre több
olyan döntést hoznak, amelyek saját érdeke-
iket szolgálják, s nem a helyi lakosságét. Ez
összefügghet azzal is, hogy megváltozott az
NGO-k mûködésének jogi háttere, aminek
következtében tevékenységük kevésbé lát-
ható az afgán közvélemény számára.

A kormányzat megítélése

Az afgán kormánnyal való elégedettség
folyamatosan emelkedett az elmúlt három
évben, és 2010-ben az eddigi legmaga-
sabb támogatottságot regisztrálták: a

2008-as 67%-ról 2009-ben 71%-ra, majd
2010-ben 73%-ra emelkedett. Az elmúlt
év értékelése a legmagasabb támogatott-
ságot mutatja 2007 óta szinte minden ré-
gióban, jellemzõen pedig a keleti, az
északnyugati és a központi térségben
(Kabul)  a legmagasabb, ahol egyúttal
azok aránya is a legmagasabb, akik sze-
rint az ország jó irányban halad. A kor-
mány legtöbbször említett eredményei a
válaszadók körében az alapvetõ közszol-
gáltatások fejlesztése – a közoktatási
rendszer fejlesztése (27%), az újjáépítés
(24%) –, valamint a béke és biztonság nö-
velése (24%). A legtöbbször említett hiá-
nyosságok pedig a korrupt közigazgatás
(37%), a biztonság hiánya (30%), a mun-
kalehetõségek hiánya (17%), és a gyenge
kormányzat (10%). Így az összefüggés a
sikeres fejlesztések, a pozitív jövõkép és a
kormány támogatottsága – egyúttal pedig
a hiányosságok, a pesszimista jövõkép és
a kormány negatív megítélése – között
megalapozottnak látszik.

A helyi kormányzás tekintetében a tarto-
mányi tanácsokat értékelik a legpozitívab-
ban (78%), amit a kerületi hatóságok
(61%) és a városi önkormányzatok (53%)
elõnyös megítélése követ, hozzátéve,
hogy míg a tartományi szintû vezetés meg-
ítélése 2010-ben valamelyest javult (a
2009-es 75%-ról tavaly 78%-ra), a kerületi
és városi hatóságok esetében csökkent
(69%-ról 61%-ra, illetve 58%-ról 53%-ra).
A tartományi kormányzat megítélése
északnyugaton és Kabul térségében a
legkedvezõbb, míg a legkedvezõtlenebb
az ország délkeleti és délnyugati régiói-
ban. A kerületi hatóságok támogatottsága
különösen északnyugaton, északkeleten,
délnyugaton és Hazarajat régióban csök-
kent 2009-hez képest, míg a helyi hatósá-
gok megítélése Hazarajat térségének kivé-
telével mindenhol romlott.
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Korrupció

A válaszadók többsége a korrupciót az
élet minden területén és a közigazgatás
minden szintjén jelentõs problémaként ér-
tékeli: 55%-uk nyilatkozott úgy, hogy a kor-
rupció jelentõs probléma az életében, míg
56%-uk ugyanígy ítéli meg közvetlen kör-
nyezetét illetõen. 56% szerint jelentõs
probléma a helyi, míg 65% szerint a tarto-
mányi közigazgatás szintjén is – országos
problémának pedig 76% látja. Mindez azt
eredményezte, hogy a korrupció már na-
gyobb hangsúllyal szerepel a kormányzat
hibái között, mint a biztonsági helyzet, ami
azt sejteti, hogy a lakosság megítélése
szerint a kormány lenne a korrupció meg-
fékezéséhez szükséges pozícióban lévõ
szerv a megfelelõ eszközökkel, azonban e
téren kudarcot vallott. Ezt a gyakorlat is
alátámasztja: azoknak a válaszadóknak
mintegy a fele beszámolt arról, hogy kor-
rupciót tapasztalt, akik kapcsolatba kerül-
tek az alapvetõ ellátással és közszolgálta-
tásokkal (egészségügy, munkaügy, köz-
igazgatási ügyintézés, vagy rendõrségi,
jogi ügyek).

Népképviselet 
és a választások megítélése

A népképviseleti szervekbe fektetett biza-
lom továbbra is viszonylag nagy, ugyanis a
válaszadók mintegy kétharmada nyilatko-
zott úgy, hogy bízik a különbözõ szervek-
ben: a közösségi súrákban és dzsirgákban
(66%), a tartományi tanácsokban (62%), a
közösségi fejlesztési tanácsokban (61%)
és a parlamentben (59%). A válaszadók
többsége úgy véli, hogy a döntéshozatal
során a kormány valóban a lakosság érde-
keit képviseli, és elõtérbe helyezi saját ér-
dekeivel szemben – ez azonban nem jel-

lemzõ olyan közintézmények esetében,
mint a bíróságok és a parlament. Ennek el-
lenére a válaszadók 67%-a szerint a Parla-
ment hasznos (ezen belül 28% szerint na-
gyon hasznos), 64%-uk pedig elégedett
képviselõinek parlamenti tevékenységével.
A képviselõk támogatottsága különöskép-
pen északnyugaton, keleten, északkeleten,
nyugaton és Hazarajat régióban magas: e
területeken az utóbbi kivételével a kormány
döntéseinek befolyásolhatóságába vetett
hit, valamint a kormány tevékenységével
kapcsolatos elégedettség is a legerõsebb.
Mindez arra enged következtetni, hogy a
politikai képviselõk, illetve a kormány tevé-
kenységének megítélése szorosan össze-
kapcsolódik. Ezzel épp ellenkezõleg, a dél-
nyugati és a délkeleti régióban mind a kép-
viselõk iránti bizalom, mind a kormány te-
vékenységével kapcsolatos elégedettség
igen alacsony.

Az elmúlt évben kis mértékben változott
a véleménynyilvánítás szabadsága. Or-
szágos szinten a válaszadók 25%-a érzi
biztonságosabbnak, hogy nyilvánosan
hangot adjon véleményének, mint egy év-
vel korábban; ugyanakkor 17% kevésbé
érzi biztonságosnak – különösképpen a
nyugati (27%), a délkeleti (21%) és köz-
ponti (20%) térségekben. A felmérés ada-
tai szerint a pastuk nagyobb arányban
számoltak be kedvezõtlen tapasztalatok-
ról, mint más etnikai csoport. A vélemény-
formálás korlátozása elsõsorban a délnyu-
gati és a délkeleti régiókban, valamint Ka-
bul térségében tapasztalható. A véle-
ménynyilvánítás szabadságának legfõbb
korlátja a személyes biztonság veszélyez-
tetettsége (25%), a tálib jelenlét (24%) és a
kormány politikai véleménynyilvánítást kor-
látozó intézkedései (11%).

A válaszadók 81%-a egyetért azzal,
hogy minden társadalmi csoport számára
biztosítani kell a részvételt és képviseletet,
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ami megegyezik az elõzõ évi aránnyal, de
nem fordítja vissza a 2007 óta megnyilvá-
nuló negatív trendet. (2006-ban és 2007-
ban még 90, 2007-ben 84, 2008-ban 80,
2009-ben 81% vélekedett így.) Ugyanak-
kor a békés ellenzéki képviseletet elfoga-
dók aránya újra jelentõsen – 83%-ra –
emelkedett az elmúlt idõszak csökkenése
után. (2006-ban 84, 2007-ben 81, 2008-
ban 78, míg 2009-ben 77% volt.) 2010-ben
a válaszadók többsége egyetértett azzal,
hogy a választóknak úgy kellene szavazni-
uk, ahogy közösségük szavaz, nem pedig
egyéni preferenciájuk alapján.

A választások megítélése 2010-ben po-
zitív maradt. A válaszadók közel 74%-a
szerint a választások javítottak az ország
helyzetén. Ugyanakkor az elmúlt évben a
választásokhoz kapcsolódó több szerve-
zet iránt is jelentõsen meggyengült a biza-
lom: a Független Választási Bizottság tá-
mogatottsága 2009-hez képest 67-rõl
54%-ra, a politikai pártoké 47-rõl 43%-ra
csökkent. Ebben szerepet játszhatott a vá-
lasztási bizottság 2009-es vitatott tevé-
kenysége, benne a nagyarányú és széles
körû választási csalások elsimításának
vádjával.

A 2009-es elnökválasztást a válaszadók
54%-a tartotta szabadnak és jogszerûnek,
ami alacsonyabb azokénál, akik 2009-ben
a választást megelõzõen azt várták, hogy
az szabad és jogszerû lesz (64%). A leg-
magasabb arányban a délkeleti (47%), a
délnyugati (44%), a központi Hazarajat
(29%), az északnyugati (27%) és a keleti
(27%) régiókban érezték úgy, hogy a vá-
lasztás nem volt szabad és jogszerû. En-
nek okát például a szavazatszámlálás so-
rán elkövetett csalásokban (40%) és sza-
vazatok vásárlásában (33%) vélték felfe-
dezni, de számos esetben kellett a szava-
zók megfélemlítésével és befolyásolásával
számolni.

A felmérést a 2010 szeptemberére kitû-
zött választást megelõzõen, júniusban vé-
gezték el. Három hónappal a választások
elõtt a válaszadók 78%-a tudott a közeledõ
választásról; ez alacsonyabb szintû tuda-
tosságot jelzett, mint a 2009-es választá-
sokat megelõzõ hasonló idõszakban
(85%), és jelentõsen alacsonyabb, mint a
2004-es legelsõ választás alkalmával
(91%). 74% nyilatkozott úgy, hogy várható-
an elmegy szavazni, ezen belül 39% igen
valószínûnek tekintette részvételét, ami ha-
sonló arány, mint a 2009-es tartományi és
elnökválasztás alkalmával. Azonban a fel-
mérés által jelzett részvételi szándék ma-
gasabbnak bizonyult, mint az aktuális sza-
vazók aránya, amit országos szinten 40%-
ra becsültek 2010-ben. A válaszok elem-
zése arra is rámutatott, hogy 2010-ben
leginkább azok körében volt várható a vá-
lasztáson való biztos részvétel, akik a
2009-es választást szabadnak és jogsze-
rûnek tekintették, ami azt mutatja, hogy a
választási folyamat jellemzõi döntõen
meghatározzák az emberek választási haj-
landóságát.

A nõk helyzete

A korábbi évekhez hasonlóan a nõk szá-
mára az oktatás hiánya és az írástudatlan-
ság (31%) bizonyult a legnagyobb problé-
mának. Ezt követi a munkalehetõségek hiá-
nya, ami különösen jellemzõ az északnyu-
gati és az északkeleti régióra, majd õket
követve Hazarajat és Kabul térségére, va-
lamint Nyugat-Afganisztánra. Ezek egyben
azok a térségek, ahol a munkanélküliség
egyébként is kiemelkedõ probléma.

A válaszadók körében a nemek egyenlõ
társadalmi szerepvállalásának támogatott-
sága továbbra is magas, beleértve a nõk
oktatáshoz való jogának a támogatását
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(87%). A nõk házon kívüli munkavállalásá-
nak elfogadottsága azonban folyamatosan
csökken: a 2006-os 71%-ról tavaly 64%-ra,
ami az eddig mért legalacsonyabb arány.
A nõk házon kívüli munkavállalását legna-
gyobb arányban maguk a nõk, valamint a fi-
atalabb korcsoportba és alacsony jövedel-
mû családokba tartozók támogatják, ahol
nagyobb jelentõségû lehet a nõk keresete.

Média

Az afgán háztartások legelterjedtebb mé-
diuma továbbra is a rádió: a válaszadók
82%-ának van a családjában mûködõ rá-
diókészülék – e tekintetben kevés az elté-

rés a vidéki és a városi lakosság között.
Az egyéb kommunikációs eszközök (tele-
vízió, mobiltelefon, a számítógép) sokkal
inkább a városokban érhetõek el. A vá-
laszadók valamivel kevesebb mint fele
használja a rádiót hírek és információ szer-
zésére (46%), míg valamivel több mint ne-
gyedük a televíziót jelölte meg elsõdleges
forrásként (28%). Minden ötödik válaszadó
(19%) a környezetében élõ családtagoktól
és barátoktól függ információszerzés te-
kintetében. Továbbra is az alacsony jöve-
delmû háztartások azok, amelyeknél a leg-
kisebb arányban található rádió (68%) és
televízió (69%). 2010-ben növekedett a
mobiltelefont használók száma az elõzõ
évekhez képest (59%).                         
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