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Prieskum ADL vo viacerých ako 100 krajinách odhalil, že viac ako štvrtina opýtaných je
„nakazená“ antisemitizmom
-- Iba 54 percent respondentov počulo o holokauste
NEW YORK, 13. mája 2014 /PRNewswire/ -- Organizácia Anti-Defamation League (ADL, Liga proti
nactiutŕhaniu) dnes uverejnila výsledky prvého celosvetového prieskumu svojho druhu o antisemitských
postojoch. Svetová 100 AD: Index antisemitizmu sa opýtala 53 100 dospelých osôb v 102 krajinách
v snahe po prvýkrát predstaviť komplexný prieskum založený na získaných údajoch o úrovni a intenzite
protižidovských nálad po celom svete.
Prieskum odhalil, že antisemitské postoje prenikajú po celom svete. Viac ako štvrtina dospelých, 26
percent opýtaných, je hlboko poznačená antisemitskými postojmi. Toto číslo predstavuje odhadom
1,09 miliardu ľudí. Prieskum tiež ukázal, že iba 54 percent opýtaných niekedy počulo o holokauste.
Dvaja ľudia z troch buď o holokauste nikdy nepočuli, alebo neveria presnosti historických faktov.
Index Svetová 100 ADL predstavuje celkové percento respondentov, ktorí pri 11 negatívnych
stereotypoch o Židoch odpovedali 6-krát alebo viackrát, že sú „pravdepodobne pravdivé“. Tento index
s 11 otázkami používa organizácia ADL ako hlavný ukazovateľ antisemitských postojov v Spojených
štátoch počas uplynulých 50 rokov.
„Po prvýkrát máme reálnu predstavu o tom, ako veľmi sú dnes antisemitské postoje výrazné
a pretrvávajúce po celom svete,“ povedal Abraham H. Foxman, národný riaditeľ ADL. „Získané údaje
nám umožňujú preniesť sa cez antisemitskú rétoriku a občasné útoky a skutočne kvantifikovať
všeobecné rozšírenie antisemitských postojov po celom svete. Teraz vieme identifikovať ich kľúčové
oblasti, rovnako ako aj krajiny a regióny, v ktorých nenávisť k Židom vôbec neexistuje.“
Na interaktívnej webovej stránke http://global100.adl.org poskytuje index Svetová 100 ADL
výskumníkom, študentom, vládam a členom verejnosti priamy prístup k celej škále aktuálnych údajov
o antisemitských postojoch. Prieskum tiež zoradil krajiny podľa stupňa antisemitských nálad od
najmenej antisemitských (Laos, 0.2 percenta) po najviac (Západný breh a Gaza, 93 percenta).
Prieskum odhalil tiež veľmi pozitívne údaje. Vo väčšine anglicky hovoriacich krajín je percento
antisemitských postojov 13 percent, čo je výrazne nižšie ako celkový priemer. Krajiny s protestantským
vierovyznaním majú v porovnaní s ostatnými veriacimi krajinami najnižšiu mieru antisemitizmu.
Celkovo 28 percent respondentov z celého sveta neverí, že by bol niektorý z 11 antisemitských
stereotypov „pravdepodobne pravdivý“.

Vykonaním prieskumu o postojoch k Židom poverila organizácia ADL spoločnosti zaoberajúce sa
prieskumom verejnej mienky First International Resources a Anzalone Liszt Grove Research. Tie
zbierali údaje od júla 2013 do februára 2014 v 96 jazykoch a dialektoch prostredníctvom telefonických
hovorov na pevné linky, mobilných telefónov a osobných rozhovorov.
Respondentom položili sériu 11 otázok týkajúcich sa klasických stereotypov o Židoch, vrátane ich moci,
lojality, peňazí a správania. Predpokladalo sa, že tí, ktorí potvrdili aspoň šesť a viac negatívnych
vyhlásení, majú antisemitské postoje. Chyba merania pre väčšinu krajín, v ktorých bolo vybraných 500
respondentov, je +/- 4.4 percenta. V jednotlivých väčších krajinách, kde bolo oslovených 1 000
respondentov, je chyba merania v rozmedzí +/- 3.2 percenta.
Svetový index ADL: Antisemitizmus podľa regiónov
Najvyššia koncentrácia respondentov, ktorí majú antisemitské postoje, bola v oblasti Blízkeho východu
a v severoafrických krajinách („MENA“), kde takmer tri štvrtiny respondentov, 74 percent opýtaných,
súhlasilo s väčšinou antisemitských stereotypov. Krajiny mimo MENA regiónu mali priemerný index
v hodnote 23 percent.
Index krajín mimo MENA regiónu je nasledovný:







Východná Európa: 34 percent
Západná Európa: 24 percent
Subsaharská Afrika: 23 percent
Ázia: 22 percent
Severná a Južná Amerika: 19 percent
Oceánia: 14 percent

Viac informácií o Svetovej 100 ADL, vrátane porovnania jednotlivých krajín nájdete na stránke
http://global100.adl.org

Organizácia The Anti-Defamation League, založená v roku 1913, je poprednou svetovou organizáciou
boja proti antisemitizmu prostredníctvom programov a aktivít, ktoré bojujú proti nenávisti, predsudkom
a náboženskej neznášanlivosti.

