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סקר של  ADLביותר מ 011-ארצות מוצא כי למעלה מרבע מהנשאלים מחזיקים ביחס אנטישמי
 רק  45%מהמשיבים שמעו על השואהניו יורק 31 ,במאי - /PRNewswire/ 4132 ,הליגה למניעת השמצה ( )ADLפרסמה היום את תוצאותיו של סקר
עולמי חסר תקדים בנושא יחס אנטישמי .ה :ADL Global 100-מדד אנטישמיות סקר  35,011בוגרים ב011-
ארצות ,בניסיון לערוך ,בפעם הראשונה ,סקר מחקרי מקיף ומבוסס נתונים בנושא השיעור והעצמה של יחס אנטי-
יהודי בעולם.
הסקר מצא כי היחס האנטישמי הינו נפוץ בעולם .יותר מבוגר אחד מכל ארבעה 26% ,מהנשאלים ,נגועים ביחס
אנטישמי .מספר זה מייצג מספר משוער של  1.09מיליארד איש .הסקר מצא כי רק  54%מהנסקרים ברחבי
העולם שמעו על השואה .שניים מכל שלושה אנשים שנשאלו מעולם לא שמעו על השואה או שאינם מאמינים כי
הדיווחים ההיסטוריים הם מדויקים.
הניקוד הכולל של ה ADL Global 100 Index-מייצג את אחוז המשיבים שענו “כנראה נכון” על שישה או יותר
סטראוטיפים שליליים על יהודים מתוך  .00ה ADL-השתמשה במדד עם  00שאלות כמדד מרכזי למדידת יחס
אנטישמי בארה”ב ב 31-השנה האחרונות.
המידה הגדולה ביותר של אנטישמיות בעולם נמצאה בגדה המערבית ובעזה ,ואילו  35%מהאוכלוסייה הבוגרת ,כ-
 1.9מיליארד איש ,מחזיקים ביחס אנטישמי חזק.
“זו הפעם הראשונה שיש לנו מושג של ממש לגבי השכיחות והעקביות של אנטישמיות ברחבי העולם כיום ”,לדברי
 ,Abraham H. Foxmanהדירקטור הארצי של ה“ .ADL-הנתונים מאפשרים לנו לראות מעבר לתקריות ורטוריקה
אנטישמיות ולכמת את השכיחות של יחס אנטישמי בעולם .כעת אנו יכולים לזהות מוקדים ,כמו גם ארצות ואזורים
בעולם ,שבהם השנאה כלפי יהודים כמעט ואינה קיימת”.
ה ,ADL Global 100 Index-שבו ניתן לעיין באתר אינטרנט אינטראקטיבי בכתובת ,http://global100.adl.org
יספק לחוקרים ,סטודנטים ,ממשלות והציבור גישה ישירה לאוצר בלום של נתונים עדכניים לגבי גישות אנטישמיות.
הסקר מדרג ארצות ואזורים מהכי פחות אנטישמיים (לאוס ,עם  )1.1%להכי אנטישמיים (הגדה המערבית ועזה ,עם
.)35%
יש גם כמה הערות מעודדות ביותר .בארצות עם רוב דובר אנגלית ,אחוז האנשים בעלי היחס האנטישמי הוא ,13%
נמוך בהרבה מהממוצע הכללי .בארצות עם רוב פרוטסטנטי נמצא השיעור הנמוך ביותר של גישות אנטישמיות,
בהשוואה לארצות עם כל רוב דתי אחר .כמו כן 12% ,מהמשיבים ברחבי העולם אינם מאמינים כי אף אחד מ00-
הסטראוטיפים האנטישמיים הוא “כנראה נכון”.
 ADLשכרה את משרדי הסקרים  First International Resourcesו Anzalone Liszt Grove Research-לביצוע
הסקר על היחס כלפי יהודים .הנתונים נאספו מראיונות שנערכו בין יולי  1105לפברואר  1102ב 39-שפות וניבים
דרך טלפונים קוויים ,טלפונים ניידים ושיחות פנים אל פנים.
המשיבים נשאלו סדרה של  00שאלות המבוססות על סטראוטיפים ותיקים לגבי יהודים ,בכלל זה סטראוטיפים לגבי
כוחם של היהודים ,נאמנותם ,כסף והתנהגות .אלה שהשיבו בחיוב לשש קביעות שליליות או יותר כלפי יהודים

נחשבים כבעלי יחס אנטישמי .סטיית התקן ברוב הארצות ,שבהן נבחרו  311משיבים ,היא  .2.2%-/+בכמה ארצות
גדולות יחסית ,שבהן נערכו  0,111ראיונות ,סטיית התקן היא .5.1%-/+
 :ADL Global Indexאנטישמיות לפי אזור
הריכוז הגבוה ביותר של משיבים בעלי יחס אנטישמי נמצא במזרח התיכון ובצפון אפריקה (“ ,)”MENAשבהם
כמעט שלושת-רבעי מהמשיבים 74% ,מהנסקרים ,הסכימו עם רוב הסטראוטיפים האנטישמיים .ארצות מחוץ ל-
 MENAהשיגו במדד ניקוד ממוצע של .23%
מחוץ ל ,MENA-הניקוד במדד לפי אזור היה:
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ניתן למצוא מידע נוסף על ה ,ADL Global 100-בכלל זה השוואות בין ארצות ,באתר האינטרנט
http://global100.adl.org

הליגה למניעת השמצה ,שנוסדה בשנת  ,0305היא הארגון המוביל בעולם למאבק באנטישמיות באמצעות תכניות
ושירותים למניעת איבה ודעות קדומות.

