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סקר: ישראל בתחתית המדינות שמוכנות לקלוט
מהגרים

לפי הסקר, בעוד שהישראלים מיעטו לתמוך בקליטת לא יהודים או בהגירה של אנשים ממדינות
עניות, הם מובילים בעידוד קליטת יהודים

נכונותם של הישראלים לקלוט מהגרים נמוכה ביחס לשאר מדינות אירופה - כך עולה מהסקר החברתי
האירופי, שבוחן תמיכה בהגירה במדינות אירופה ב-15 השנים האחרונות. מתוך 15 מדינות שעמדות

הציבור בהן נבחנות בסקר מקיף מדי שנתיים, ישראל ממוקמת לפני אחרונה ב"תמיכה בהגירת אנשים
שאינם שייכים לרוב האתני במדינה", ואחריה נמצאת רק צ'כיה.

המשתתפים בסקר התבקשו לדרג את תמיכתם בסולם שבין 4-1 ובישראל היה הממוצע 2.1, לעומת
3.3 בשוודיה ו-3 בנורווגיה, שמובילות בתמיכה בקליטת הגירה מקבוצות אתניות שונות. לעומת זאת,

בתמיכה בהגירת אנשים ששייכים לרוב האתני במדינה ניצבים הישראלים במקום הראשון יחד עם
הגרמנים.

הסקר החברתי האירופי נערך אחת לשנתיים, מנוהל בישראל על ידי משרד המדע ומבוצע על ידי מכון
ב.י. ולוסיל כהן למחקרי דעת קהל באוניברסיטת תל אביב. בישראל מרואיינים בכל פעם כ-2,500

נשאלים. הסקר האחרון, שנערך בסוף שנת 2016 ובתחילת 2017 וממצאיו נותחו באחרונה, מעלה כי
הישראלים גילו תמיכה נמוכה לא רק בהגירה של לא יהודים, אלא גם בתמיכתם בהגירה של אנשים

ממדינות עניות, שירדה באופן משמעותי לעומת הסקר הראשון שנערך בשנת 2002.
הישראלים מדורגים בסקר במקום נמוך ביחס למדינות אחרות באירופה בהערכתם לתרומה של

המהגרים לתרבות ולכלכלה המקומית. עוד מתברר מהסקר כי מי שהגדירו עצמם אנשי שמאל גילו
פתיחות רבה יותר להגירה לעומת אנשי ימין.

ד"ר אירית אדלר, שניתחה את ממצאי הסקר, אמרה כי "לא מפתיע שהישראלים מדגישים את יהדותו
של מי שמהגר לארץ, אבל כן מפתיע עד כמה ישראל ממוקמת בתחתית המדינות האירופיות ברצון

לקלוט זרים".
לדברי ד"ר אדלר, "אחד מההסברים לכך נעוץ בנתונים שמצאנו, ולפיהם הציבור - יהודים וערבים
כאחד - לא סבור כי המהגרים תורמים בצורה משמעותית לכלכלה ולתרבות המקומית. מדובר גם

בנושא טעון מאוד פוליטית, ובעשור וחצי האחרונים חלה ירידה ניכרת בתמיכה בהגירה ממדינות עניות
בקרב אנשים בימין והמרכז הפוליטיים".
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