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ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ADL ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ADL, Global 100: An Index of Anti-Semitism

(*ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ*)

Η οργάνωση ADL Anti-Defamation League, δημοσιοποίησε στις 13.5.14, τα αποτελέσματα
μιας άνευ προηγουμένου παγκόσμιας έρευνας για τις αντισημιτικές πεποιθήσεις. Η έρευνα
«ADL, 100 ανά την Υφήλιο: Ένα ευρετήριο για τον Αντισημιτισμό»
(
ADL, Global 100: An Index of Anti-Semitism
),
διενεργήθηκε σε δείγμα 53.100 ενηλίκων, σε
102 χώρες και περιοχές
, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί, για πρώτη φορά, μια εκτενής και διεξοδική μελέτη
βασισμένη στα δεδομένα της έρευνας.

Η μελέτη αποκάλυψε ότι οι αντισημιτικές πεποιθήσεις ανά τον κόσμο είναι επίμονες και
διαδεδομένες. Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις, δηλ., ποσοστό 26% των
ερωτηθέντων, εμφορούνται αντισημιτικών συναισθημάτων. Το ποσοστό αυτό
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αντιπροσωπεύει έναν εκτιμώμενο αριθμό 1,09 δισεκατομμυρίου ατόμων ανά τον κόσμο.

Το γενικό αποτέλεσμα της έρευνας αντιπροσωπεύει το ποσοστό των ερωτηθέντων που
απάντησαν «πιθανόν αληθινό» σε έξι από τις έντεκα ερωτήσεις που τους απευθύνθηκαν και
περιελάμβαναν αρνητικά στερεότυπα για τους Εβραίους.

Η ομάδα των συγκεκριμένων 11 ερωτήσεων χρησιμοποιείται εδώ και 50 χρόνια από την
ADL ως γνώμονας για την εκτίμηση των αντισημιτικών τάσεων στις ΗΠΑ.

«Για πρώτη φορά έχουμε πραγματική εικόνα του πόσο διαδεδομένος και επίμονος είναι ο
αντισημιτισμός σε παγκόσμια κλίμακα», δήλωσε ο Abraham Foxman, διευθυντής της ADL.
«Τα στοιχεία της έρευνας Global 100 μας δίνουν τη δυνατότητα να κοιτάξουμε πέρα από τα
κατά τόπους αντισημιτικά περιστατικά και τη σχετική ρητορική και να εκτιμήσουμε την
ποσόστωση των αντισημιτικών συμπεριφορών που επικρατούν ανά την υφήλιο. Τώρα
μπορούμε να εντοπίσουμε τα επίμαχα σημεία, αλλά και τις χώρες και τις περιοχές του
κόσμου όπου το μίσος εναντίον των Εβραίων είναι σχεδόν ανύπαρκτο», συνέχισε.

Η έρευνα Global 100, που πραγματοποιήθηκε χάρη στη χορηγία ενός φιλάνθρωπου από τη
Νέα Υόρκη, του Λέοναρντ Στέρν, αποτελεί τη διεξοδικότερη ανασκόπηση του
αντισημιτισμού παγκοσμίως, καθώς περιλαμβάνει 102 χώρες σε επτά περιοχές του κόσμου,
καλύπτοντας έτσι το 88% περίπου του συνολικού ενήλικου πληθυσμού της γης.
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Η έρευνα - η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ειδικού διαδραστικού διαδικτυακού
ιστότοπου ADL Global 100 website : http://global100.adl.org/ , καθώς και μέσα από τον
ιστότοπο της ADL, παρέχει σε ερευνητές, φοιτητές, κυβερνήσεις και μεμονωμένα άτομα
πρόσβαση σε επίκαιρα δεδομένα σχετικά με τον αντισημιτισμό και το πώς οι σχετικές
συμπεριφορές διαφοροποιούνται ανάμεσα στις θρησκευτικές, εθνικές, τοπικές και κρατικές
παραμέτρους. Επίσης, η μελέτη συγκρίνει τα αριθμητικά δεδομένα μεταξύ χωρών και
περιοχών, με διαβάθμιση από την λιγότερο αντισημιτική (το Λάος, με ποσοστο 0,2%) προς
την περισσότερο αντισημιτική (τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, όπου οι αντισημιτικές
συμπεριφορές καταγράφονται στο 93% και είναι διάχυτες στην κοινωνία).

«Τα επίπεδα του αντισημιτισμού σε ορισμένες χώρες και περιοχές, ακόμη και σε εκείνες
όπου δεν ζουν Εβραίοι, είναι σε πολλές περιπτώσεις σοκαριστικά», δήλωσε ο πρόεδρος
της ADL Barry Curtiss-Lusher. «Ελπίζουμε ότι αυτή η προσπάθεια μέτρησης και εκτίμησης
του παγκόσμιου αντισημιτισμού θα λειτουργήσει ως κάλεσμα αφύπνισης κυβερνήσεων και
διεθνών οργανισμών, αλλά και όλων των ενσυνείδητων ανθρώπων, καταδεικνύοντας ότι ο
αντισημιτισμός δεν είναι ένα απομεινάρι της ιστορίας αλλά ένα πραγματικό επίκαιρο
γεγονός».

Ταυτόχρονα, υπάρχουν και ορισμένα ενθαρρυντικά σημεία στην μελέτη Global 100.

Στις περισσότερες αγγλόφωνες χώρες το ποσοστό αντισημιτισμού είναι 13%, πολύ
μικρότερο από το γενικό παγκόσμιο ποσοστό. Οι χώρες με πλειοψηφικό προτεσταντικό
πληθυσμό παρουσιάζουν, σε γενικές γραμμές, χαμηλότερους δείκτες αντισημιτικών τάσεων
σε σχέση με χώρες όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού τους ανήκει σε άλλη θρησκεία. Το
28% των ερωτηθέντων δεν πιστεύει ότι καθένα από τα 11 αντισημιτικά στερεότυπα είναι
«πιθανόν αληθινά».
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Η ADL ανέθεσε τη διεξαγωγή της σφυγμομέτρησης για τη στάση και τις απόψεις περί των
Εβραίων στην First International Resourses. Η επιτόπια έρευνα και η συλλογή των στοιχείων
για αυτή την παγκόσμια έρευνα κοινής γνώμης προγραμματίστηκε και συντονίστηκε από την
Anzalone Liszt Grove Research. Η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε μέσω συνεντεύξεων
που διεξήχθησαν από τον Ιούλιο του 2013 έως τον Φεβρουάριο του 2014, σε 96 γλώσσες και
διαλέκτους, μέσω συνδιαλέξεων που έγιναν από αναλογικές τηλεφωνικές γραμμές, από
κινητή τηλεφωνία αλλά και από προσωπικές συναντήσεις. Οι ερωτηθέντες επιλέχθηκαν
τυχαία καλύπτοντας ένα ευρύ αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου πληθυσμού.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν σε σειρά 11 ερωτήσεων που είναι βασισμένες
στα πάλαι ποτέ αρνητικά περί των Εβραίων στερεότυπα, συμπεριλαμβανομένων και των
κλασικών στερεοτύπων για την εβραϊκή επιρροή, την πίστη, τα χρήματα και τη
συμπεριφορά. Εκείνοι που απάντησαν θετικά σε 6 ή περισσότερες από τις αρνητικές για
τους Εβραίους αναφορές θεωρήθηκαν ότι έχουν αντισημιτική διάθεση. Το ποσοστό λάθους
για τις περισσότερες χώρες όπου το δείγμα των ερωτηθέντων ήταν 500 άτομα, ήταν +/4,4,%. Στις μεγαλύτερες χώρες, όπου το δείγμα ήταν 1.000 ατόμων, το περιθώριο λάθους
ήταν +/- 3,2%.

Ορισμένα από τα κυριότερα σημεία που ανέδειξε η έρευνα:

* Περισσότεροι από το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων, δηλ., ποσοστό 26%, εμφορούνται
αντισημιτικών συναισθημάτων. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει έναν εκτιμώμενο αριθμό
1,09 δισεκατομμυρίου ατόμων ανά τον κόσμο.
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* Μόλις το 54% των ερωτηθέντων παγκοσμίως είχαν ακούσει για το Ολοκαύτωμα. Δύο
στους τρεις είτε δεν είχαν ποτέ ακούσει για το Ολοκαύτωμα είτε δεν πιστεύουν ότι η
ιστορική καταγραφή είναι ακριβής.

* Το πιο ευρέως αποδεκτό αντισημιτικό στερεότυπο παγκοσμίως είναι: «Οι Εβραίοι είναι
πιο πιστοί στο Ισραήλ παρά στις χώρες όπου ζουν». Το 41% των ερωτηθέντων πιστεύουν
ότι αυτή η δήλωση είναι «πιθανόν αληθινή». Αυτό είναι το πλέον διαδεδομένο στερεότυπο
σε πέντε από τις 7 γεωγραφικές περιοχές που κάλυψε η έρευνα.

* Το δεύτερο ευρύτερα αποδεκτό στερεότυπο είναι ότι «οι Εβραίοι έχουν υπερβολικά
μεγάλη δύναμη
στον χώρο των επιχειρήσεων». Το 35% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι πιστεύουν ότι
αυτή η δήλωση είναι «πιθανόν αληθινή». Αυτή είναι επίσης η πιο διαδεδομένη προκατάληψη
στην Ανατολική Ευρώπη.

* Από το 74% των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι δεν έχουν ποτέ γνωρίσει έναν Εβραίο,
το 25% τρέφει αντισημιτικά συναισθήματα. Από το 26% εκείνων που τρέφουν αντισημιτικά
συναισθήματα, το 70% δεν έχει ποτέ γνωρίσει έναν Εβραίο.
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* Τρεις στους 10 ερωτηθέντες, δηλ. ποσοστό 30%, πιστεύει ότι ο εβραϊκός πληθυσμός
της γης κυμαίνεται μεταξύ 1% και 10%. Στο 18% ανέρχεται το ποσοστό εκείνων που
πιστεύουν ότι οι Εβραίοι είναι περισσότεροι από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. 16%
των ερωτηθέντων απάντησαν ότι είναι λιγότεροι από το 1%. [Ας σημειωθεί ότι το
πραγματικό ποσοστό των Εβραίων είναι το 0.19% του παγκόσμιου πληθυσμού].

«Σε ό,τι αφορά τη γνώση περί του Ολοκαυτώματος, ενώ το 54% είχε ακούσει για το
Ολοκαύτωμα –ανησυχητικά χαμηλό ποσοστό- τα ποσοστά είναι πολύ καλύτερα στην Δυτική
Ευρώπη, όπου το 94% είχε γνώση της ιστορίας», είπε ο Α. Foxman. «Ταυτόχρονα, τα
αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ένα ανησυχητικό κενό μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία
ατόμων, που γνωρίζουν την ιστορία, και των νεώτερων ανδρών και γυναικών, οι οποίοι
ύστερα από μόλις 70 χρόνια μετά τα γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι περισσότεροι
είτε δεν έχουν ακούσει, είτε δεν έχουν μάθει τι συνέβη στα έξι εκατομμύρια των Εβραίων
που εξοντώθηκαν κστά το Ολοκαύτωμα", είπε χαρακτηριστικά ο Α. Foxman.

ADLGlobal Index: Αντισημιτισμός κατά Περιοχή

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που έχουν αντισημιτικές απόψεις βρίσκεται στη Μέση
Ανατολή και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής («Μ.A. & Β.Α.»), όπου σχεδόν τα ¾ των
ερωτηθέντων, δηλαδή το 74% όσων συμμετείχαν στην έρευνα, συμφώνησαν με την
πλειοψηφία των αντισημιτικών αντιλήψεων που περιλαμβάνονται στις 11 ερωτήσεις. Οι
χώρες εκτός Μ.A. & Β.Α. έχουν ποσοστό 23% κατά μέσο όρο.

Εκτός Μ.A. & Β.Α. τα ποσοστά κατά περιοχή έχουν ως εξής:
-

Ανατολική Ευρώπη: 34%
Δυτική Ευρώπη: 24%
Χώρες της Αφρικής κάτω από τη Σαχάρα: 23%
Ασία: 22%
Ωκεανία: 14%
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«Παρότι είναι εντυπωσιακό το πόσο υψηλό είναι το ποσοστό του αντισημιτισμού στη
Μέση Ανατολή και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, είναι γεγονός ότι και εκτός των χωρών
αυτών, περίπου το ¼ των ερωτηθέντων σε άλλα μέρη του κόσμου έχει ενστερνιστεί
αντισημιτικές απόψεις», δήλωσε ο κ. Foxman.

Ο κ. Curtiss-Lusher συμπλήρωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα θορυβημένοι διότι τα
στερεότυπα που αφορούν τους Εβραίους και υποστηρίχτηκαν περισσότερο παγκοσμίως
είναι αυτά που δημιουργούν επικίνδυνο αντισημιτισμό και συμπεριλαμβάνουν
προκαταλήψεις όπως ότι οι Εβραίοι είναι περισσότερο αφοσιωμένοι στο Ισραήλ παρά στην
χώρα τους, πως έχουν μεγάλη δύναμη στον επιχειρηματικό κόσμο και πως επηρεάζουν
σημαντικά την οικονομία. Αυτά τα στερεότυπα τροφοδοτούνται από θεωρίες συνομωσίας
που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Επίσης, σε ορισμένες χώρες είναι πολιτικά σκόπιμο να
κατηγορούν τους Εβραίους για τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δεινά της χώρας τους
και τους προσάπτουν πως έχουν «διπλά πιστεύω» και πως είναι ένας ξένος εχθρός
ανάμεσά τους».

Χώρες με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ποσοστά

Με την έρευνα αυτή ανακαλύφθηκε πως οι αντισημιτικές πεποιθήσεις ποικίλουν ανάλογα
με τη χώρα και την περιοχή. Τα υψηλότερα ποσοστά αντισημιτικών αντιλήψεων
καταγράφονται σε 16 χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. Στην
Ελλάδα το 69% του ενηλίκου πληθυσμού υιοθετεί αντισημιτικά στερεότυπα.
Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλό για χώρα εκτός Μ.A. & Β.Α. Στις Σκανδιναβικές χώρες,
το Βιετνάμ, το Λάος και τις Φιλιππίνες η υιοθέτηση αντισημιτικών στερεοτύπων είναι
σχεδόν ανύπαρκτη.

Στις Αγγλόφωνες χώρες οι αντισημιτικές πεποιθήσεις είναι αρκετά χαμηλές. Σύμφωνα
με την έρευνα, μόνο το 13% του πληθυσμού που ζει σ΄ αυτές τις χώρες υιοθετεί
αντισημιτικές αντιλήψεις, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στο μισό του παγκόσμιου μέσου
όρου.

Η έρευνα κατέδειξε ότι τα υψηλότερα ποσοστά αντισημιτικών πεποιθήσεων μεταξύ
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του ενήλικου πληθυσμού καταγράφονται στις ακόλουθες χώρες ή περιοχές:
-

Δυτική Όχθη& Γάζα 93%
Ιράκ 92%
Υεμένη 88%
Αλγερία 87%
Λιβύη 87%
Τυνησία 86%
Κουβέϊτ 82%
Μπαχρέιν 81%
Ιορδανία 81%
Μαρόκο 80%

Οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά αντισημιτικών πεποιθήσεων μεταξύ του
ενήλικου πληθυσμού καταγράφονται στις ακόλουθες χώρες:
-

Λάος 0.2%
Φιλιππίνες 3%
Σουηδία 4%
Ολλανδία 5%
Βιετνάμ 6%
Αγγλία 8%
ΗΠΑ 9%
Δανία 9%
Τανζανία 12%
Ταϊλάνδη 13%

«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι με το γεγονός πως σε αρκετές χώρες, κυρίως της
Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες βίωσαν τον πόλεμο και το Ολοκαύτωμα από πρώτο χέρι, τα
ποσοστά του Αντισημιτισμού είναι ιδιαίτερα υψηλά», δήλωσε ο κ. Foxman. «Ωστόσο, σε
κάποιες χώρες όπως η Δανία, η Αγγλία, η Ολλανδία και η Σουηδία, όπου το μεγαλύτερο
μέρος του πληθυσμού είναι προτεστάντες, τα ποσοστά των αντισημιτικών πεποιθήσεων
είναι εξαιρετικά χαμηλά. Η Τσεχία έχει το χαμηλότερο ποσοστό (13%) αντισημιτικών
πεποιθήσεων στην Ανατολική Ευρώπη. Το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει πως στην
Τσεχία είναι πολύ υψηλό το επίπεδο της ανοχής και της ανεκτικότητας».

Θρησκευτικές πεποιθήσεις και Αντισημιτισμός
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Περίπου ο μισός μουσουλμανικός πληθυσμός που συμμετείχε στην έρευνα απάντησε
«πιθανόν αληθινό» σε τουλάχιστον 6 από τον κατάλογο των 11 ερωτήσεων με τα
αντισημιτικά στερεότυπα. Αντίστοιχα, οι Χριστιανοί στις χώρες της Χριστιανικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Καθολικής Εκκλησίας παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά
στην υιοθέτηση αντισημιτικών αντιλήψεων από τους χριστιανούς των προτεσταντικών
χωρών.

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας:

* Μεταξύ των Μουσουλμάνων, οι οποίοι αποτελούν το 22,7% του πληθυσμού της γης, το
49% υιοθετούν αντισημιτικές πεποιθήσεις. Στις χώρες της Μ.Α. και της Β.Α. ο αριθμός των
Μουσουλμάνων που τρέφουν αντισημιτικές πεποιθήσεις ανέρχεται στο 75%.

* Αισθητά χαμηλότερα είναι τα επίπεδα των αντισημιτικών αντιλήψεων των
Μουσουλμάνων στις εκτός Μ.A. & Β.Α. χώρες: Ασία 37%, Δυτική Ευρώπη 29%, Ανατολική
Ευρώπη 20%, Υποσαχάρια Αφρική 18%.

* Αισθητά υψηλότερα είναι τα επίπεδα των αντισημιτικών αντιλήψεων μεταξύ των
Χριστιανών της Μ.A. & Β.Α., που ανέρχεται στο 64%, σε σύγκριση με τους Χριστιανούς των
χωρών εκτός Μ.A. & Β.Α.

* Σε γενικό ποσοστό, το 24% των Χριστιανών εμπίπτουν στην αντισημιτική κατηγορία.

* Άλλες θρησκείες που ερευνήθηκαν περιλαμβάνουν τον Ινδουισμό, με 19% αντισημιτικές
τάσεις, και τον Βουδισμό με 17%. Από την κατηγορία των άθρησκων ερωτηθέντων οι
αντισημιτικές πεποιθήσεις καταλαμβάνουν το 21%.

* Οι Χριστιανοί των Ορθόδοξων και των Καθολικών χωρών παρουσιάζουν μεγαλύτερα
ποσοστά στην υιοθέτηση αντισημιτικών αντιλήψεων σε σύγκριση με τους Χριστιανούς των
προτεσταντικών χωρών. Το ποσοστό αυτό παρέμεινε το ίδιο και στους μη-Χριστιανούς των
ίδιων χωρών, γεγονός που υποδεικνύει ότι υπεισέρχονται ευρύτεροι παράγοντες.
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Πηγή: Δελτίο Τύπου ADL, 13.5.2014
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