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CUỘC ĐIỀU TRA CỦA ADL Ở 100 NƯỚC CHO THẤY HƠN 1/4 SỐ NGƯỜI ĐƯỢC 

HỎI NHIỄM THÁI ĐỘ BÀI DO THÁI 

  

TTXVN (NEW YORK, 13/5/2014)/PRNewswire-AsiaNet/- 
--Chỉ 54% số người được hỏi đã nghe nói về vụ thảm sát người Do Thái của Đức quốc xã. 

  

Liên đoàn Chống sự coi thường (ADL) hôm nay công bố kết quả của cuộc thăm dò chưa từng có 

tiền lệ được thực hiện trên toàn thế giới về thái độ bài người Do Thái. ADL Global 100 

Index: Chỉ số Bài người Do Thái đã phỏng vấn 53.100 người trưởng thành ở 

102 quốc gia trong nỗ lực thiết lập lần đầu tiên một cuộc điều tra nghiêncứu trên cơ sở dữ liệu to

àn diện về mức độ và cường độ của quan điểm bài Do Thái trên thế giới. 

  

Cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng thái độ bài người Do Thái đang lan tràn khắp nơi trên thế giới. Hơn 

1/4 người trưởng thành, chiếm 26% số người được thăm dò, có thái độbài người Do Thái sâu sắc. 

Con số này tương ứng khoảng 1,09 tỷ người. Cuộc thăm dò chỉ ra rằng chỉ 54% số người được h

ỏi trên toàn cầu từng nghe nói đến vụthảm sát người Do Thái do Đức Quốc xã gây ra. 

2/3 số người được hoặc chưa bao giờ nghe đến vụ thảm sát này, hoặc không tin những con số ghi

 trong sử sách làchính xác. 

  

Tỷ số tổng quát của ADL Global 100 

Index tương ứng với tỷ lệ người được hỏi đã trả lời “có thể là đúng” từ 6 hoặc hơn trong 11 câu h

ỏi cố định có tính tiêu cực vềngười Do Thái. Chỉ số 11 câu hỏi đã được ADL sử dụng như một h

ệ đo chủ chốt để đánh giá thái độ bài Do Thái tại Mỹ trong 50 năm qua. 

  

Tại Việt Nam, cuộc điều tra chỉ ra 6% số người trưởng thành, tương đương 3,8 triệu người, có th

ái độ bài Do Thái sâu sắc. 

  

Abraham H. Foxman, giám đốc ADL National cho biết: 

“Lần đầu tiên chúng tôi có một cảm giác thực sự về thái độ bài Do Thái dai dẳng và rộng khắp tr

ên thế giớingày nay”. 

“Dữ liệu này cho phép chúng tôi có góc nhìn xa hơn, ra ngoài các vụ việc và thái độ bài Do Thái,

 đồng thời đánh giá được mức độ lan tràn của thái độ bàiDo Thái trên toàn thế giới. Hiện chúng t

ôi có thể biết được những điểm nóng, cũng như những quốc gia, khu vực trên thế giới, những nơi

 thái độ ghét người Do Tháicần phải xóa bỏ”. 
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Có sẵn thông qua trang web tương tác: http://global100.adl.org, ADL Global 100 

Index sẽ giúp các nhà nghiên cứu, sinh viên, các chính phủ và công chúng trực tiếptiếp cận được 

một nghiên cứu quý giá trên cơ sở dữ liệu về thái độ bài Do Thái hiện nay. Cuộc điều tra được ti

ến hành tại các nước và vùng lãnh thổ từ những nước cósố người bài Do Thái thấp nhất (Lào, với

 0,2%) đến nơi có tỷ lệ cao nhất (Bờ Tây và Gada, 93%). 

  

Tuy nhiên, có một số điểm mang tính khích lệ cao. 

Ở các quốc gia chủ yếu nói tiếng Anh, tỷ lệ bài Do Thái là 13%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung

 bình tổng quát.Những nước có đa số người dân theo đạo Tin lành có tỷ lệ bài người Do Thái thấ

p nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác có đa số dân theo tôn giáo. Và 28% ngườiđược hỏi trên th

ế giới không tin rằng bất kỳ câu hỏi nào trong số 11 câu hỏi bài Do Thái trong cuộc kiểm tra là “

có thể đúng”. 

  

ADL đã ủy nhiệm cho công ty điều tra First International Resources and Anzalone Liszt Grove 

Research tiến hành điều tra thái độ bài Do Thái. Dữ liệu được thu thậpđược từ các cuộc phỏng vấ

n được tiến hành trong khoảng thời gian giữa tháng 7/2013 đến tháng 2/2014 với 96 thứ tiếng và 

thổ ngữ qua điện thoại cố định, di động vàphỏng vấn trực tiếp. 

  

Những người tham gia được hỏi một loạt 11 câu hỏi trên cơ sở những khuôn mẫu lâu đời về ngư

ời Do Thái, trong đó về quyền lực của người Do Thái, lòng trung thành,tiền bạc và hành vi. Nhữ

ng người có câu trả lời khẳng định tới hơn 6 câu hỏi tiêu cực về người Do Thái được xem như có

 thái độ bài Do Thái. Sai số ở hầu hết cácquốc gia, nơi 500 người được hỏi tham gia điều tra, là +

/-4,4%. Ở nhiều quốc gia lớn hơn, nơi 1.000 cuộc phỏng vấn được tiến hành, chỉ số sai số là +/-

3,2%. 

  

ADL Global Index: Bài Do Thái theo khu vực 

Nơi tập trung nhiều người có thái độ bài Do Thái nhất là Trung Đông vầ Bắc Mỹ (“MENA”), tại 

đây gần 3/4  người được hỏi, tương đương 74% người tham gia điềutra, đồng ý với đa số câu hỏi 

mẫu bài Do Thái.  Những nước không thuộc MENA có điểm chỉ số trung bình là 23%. 

Ngoài MENA, chỉ số được phân chia theo khu vực như sau: 

 

-         Đông Âu: 34% 

-         Tây Âu: 24% 

-         Hạ Sahara Châu Phi: 23% 

-         Châu Á: 22% 

-         Châu Mỹ: 19% 

-         Châu Đại Dương: 14% 

  

Để biết thêm thông tin về ADL Global 

100, trong đó có sự đối chiếu giữa từng nước, mời truy cập: http://global100.adl.org. 

 

 

Liên đoàn Chống sự coi thường (http://www.adl.org/), thành lập năm 1913 là tổ chức hàng đầu t

hế giới đấu tranh trước thái độ phân biệt chủng tộc thông qua cácchương trình và dịch vụ nhằm c

hống lại thái độ thù địch, định kiến và lòng tin mù quáng. 
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