 84%מהישראלים לא שמעו על
התמריץ לשלום שהציג האיחוד האירופי
בדצמבר  2013קיבל האיחוד האירופי החלטה להעניק לישראל ולפלסטינים חבילת סיוע כלכלי ,פוליטי
ובטחוני חסרת תקדים אם יחתמו על הסכם שלום .החבילה תכלול את שדרוג היחסים עם האיחוד
האירופי לרמה של "שותפות מועדפת מיוחדת"  -הדרג הגבוה ביותר לו זוכה מדינה שאינה חברה
באיחוד האירופי.
לקראת כינוס שרי החוץ האירופיים ב 17-במרץ  ,2014לדיון על התפקיד של אירופה בקידום תהליך
השלום ,יזם מיתווים  -המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית סקר דעת קהל לגבי ההצעה האירופית .את
הסקר ביצע מכון רפי סמית ,ב 9-10-במרץ  2014בקרב  500איש/ה כמדגם מייצג של האוכלוסייה
הבוגרת בישראל ,מגזר יהודי וערבי (טעות הדגימה – .)4.5%
להלן הממצאים העיקריים:
 84%מהישראלים לא שמעו על חבילת התמריצים האירופית שהוצעה לישראל בדצמבר .2013
לאחר שהוקראה להם תוכן ההצעה 19% ,הצהירו שהיא מגבירה את התמיכה שלהם בתהליך השלום,
 59%הצהירו שהיא לא משנה את עמדתם ביחס לתהליך השלום ,ו 8%-הצהירו שהיא מפחיתה את
תמיכתם בתהליך השלום .ל 14%-לא הייתה דעה.
חילונים ,בעלי השכלה על-תיכונית ,בגילאי  ,30-49ותומכי מפלגות מרכז-שמאל היו אלו שציינו ברמות
הגבוהות ביותר כי ההצעה האירופית מגבירה את תמיכתם בתהליך השלום.
נתון בולט הוא ש 31%-מהנשאלים שהעידו על כוונה להצביע ליש עתיד ,טענו שההצעה האירופית
מגבירה את תמיכתם בתהליך השלום.
בקרב הדתיים והחרדים ,היו יותר שטענו שההצעה האירופית מפחיתה את תמיכתם בתהליך השלום,
מאשר להיפך (אך רוב הנשאלים הצהירו שההצעה האירופית לא משנה את עמדתם).
שאלנו גם מה היה קורה לו ההצעה האירופית הייתה כוללת הצעה לישראל להצטרף לאיחוד האירופי
כחברה מלאה לאחר חתימת הסכם שלום ישראלי-פלסטיני.
במקרה זה 27% ,הצהירו שהיא הייתה מגבירה את התמיכה שלהם בתהליך השלום 53% ,הצהירו
שהיא לא הייתה משנה את עמדתם ביחס לתהליך השלום ,ו 6%-הצהירו שהיא הייתה מפחיתה את
תמיכתם בתהליך השלום .ל 14%-לא הייתה דעה.
שדרוג ההצעה האירופית השפעה באופן ניכר על אלה שטענו שבכוונתם להצביע לליכוד-ביתנו .ההצעה
האירופית המקורית הגבירה את התמיכה בתהליך השלום של  12%מנשאלים אלה .ההצעה
המשודרגת הקפיצה את המספר ל.29%-

