גילוי דעת מטעם חברות/י סגל בפילוסופיה
עצרו את הגירוש

מדינת ישראל החלה במבצע לגירושם של עשרות אלפי פליטים מסודן ובעיקר מאריתריאה למדינה
שלישית  -רואנדה או אוגנדה .מבצע זה הוא שיאו של תהליך ארוך שבו מדינת ישראל מתנערת
מהמחויבות המוסרית שלה כלפי הפליטים.
ישראל מסרבת לדון בבקשות המקלט של הפליטים ,רודפת אותם ,ואף מעודדת מסע הסתה גזעני
גלוי נגדם .למעשה ,מדינת ישראל מבקשת לגרש את כל הפליטים בשטחה ,ומסרבת ליטול חלק
במאמץ העולמי להתמודד עם סוגיית הפליטים .בכך ישראל מפרה את מחויבותה לאמנת הפליטים
שמדינת ישראל הייתה מיוזמותיה ומנסחיה בעקבות מוראות השואה ,ומפנה עורף לזיכרון הרדיפות
והשערים הנעולים שקידמו יהודים רבים בתקופת השואה.
נציין שבמקרים הבודדים שבהם נבדקו בקשות מקלט הן נדחו באופן גורף ושרירותי .אחוז הקבלה
הזעום של בקשות מקלט בישראל הוא הנמוך בעולם .כמו כן ,ביקור של בית משפט ישראלי בלשכה
הרלבנטית העלה שהטענות על התנכלות בירוקרטית והצבת מכשולים בפני בקשות היו מוצדקות.

1

במדינות שבהן נבדק מעמדם של מבקשי מקלט מסודן ומאריתריאה ,כמעט כולם זוכים במעמד פליט
וגם אלו שבקשתם לא מתקבלת זוכים להגנה מפני גירוש ,בשל הסכנות מהן נמלטו.
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בעדויות מאוגנדה ומרואנדה שהגיעו לנציבות הפליטים של האו"ם ולידי ארגונים נוספים הוברר
שהפליטים מישראל אשר גורשו בעבר למדינות אלו לא זוכים להגנה או להכרה במעמדם ,ונופלים
קרבן לכנופיות סחר בבני אדם 3 .ישראל אחראית לביטחונם של הפליטים שנמצאים בשטחה ,וחל
איסור מוחלט לגרשם מבלי להבטיח את שלומם וביטחונם .למרבה הצער ,מדינת ישראל מפרה את
מחויבותה לביטחונם של הפליטים ומתנערת ממנה ,תוך שהיא מפיצה טענות שקריות ,במטרה
לנסות להצדיק בכל מחיר את הפניית הגב לפליטים ואת המאמצים לגרשם.
ברוח זו ,נעשה ניסיון לכרוך את הגירוש עם המצוקות האמיתיות בקרב קהילות קולטות ,כמו בדרום
תל אביב .מצוקות אלה לא החלו עם הגעת הפליטים ,וגם הצגת הדברים כאילו התושבים הוותיקים
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 3הדברים אושרו גם על ידי דו"ח של נציבות הפליטים של האו"ם
http://www.unhcr.org/news/briefing/2018/1/5a548e064/unhcr-appeals-israel-forced-relocationspolicy.html

מאוחדים בעוינות לפליטים ובתמיכה בגירושם רחוקה מהאמת 4 .על כל פנים ,אין לכרוך את
מצוקותיהם של רבים מתושבי דרום תל אביב עם גירוש הפליטים הן משום שמדינת ישראל יכולה
ללא כל קושי לשלב טיפול במצוקות השונות של הקהילות הקולטות ולהנהיג מדיניות קליטת פליטים
ראויה ,והן משום שלא ניתן להצדיק בדרך זו את גירושם של אלפי אנשים חפים מפשע לגורל קשה.
במדינת ישראל נמצאים עוד מהגרים רבים במעמד לא מוסדר ,שאותם אין המדינה מבקשת לגרש.
קשה להצביע על הבדל רלבנטי בינם לבין הפליטים מסודן ומאריתריאה ,זולת צבע עורם 5 .ההתנכלות
דווקא לפליטים ממדינות אפריקה מבטאת גל של גזענות שיש להתייצב נגדו בתקיפות.

אנו קוראות/ים לממשלת ישראל לעצור מייד את מבצע הגירוש ,וליזום הליך הוגן ושקוף של הסדרת
מעמדם של הפליטים .אנו פונים בקריאה דחופה לדעת הקהל בארץ ובעולם ,לעמיתותינו ועמיתינו
באקדמיה ,לחברות/י הקהילות היהודיות ,לארגוני זכויות אדם ,ולארגונים נגד גזענות לפעול בכל דרך
אפשרית כדי לעצור את הגירוש.

 .1יובל אילון
 .2ענת אשר
 .3יוסי דהאן
 .4אמיר הורוביץ
 .5רמי ישראל
 .6לוי ספקטר
 .7יאיר שליין
 .8חגית בנבג'י
 .9יהודה גלמן
 .10עידו גייגר
 .11יאני נבו
 .12עדי פרוש
 .13אלי דרזנר
 .14רות ויינטראוב
 .15נחמה ורבין
 .16ענת מטר
 4ור' למשל ההתארגנות נגד הגירוש ,כמו נגד פעולות אחרות נגד קהילות בדרום תל אביב:
https://www.facebook.com/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A92025861254121534/?hc_ref=ARQpGiiT64bOXFYbn34rL8rBWv_UCc03CcGZgMWb4TDosENADHustQVI
XPqyZexOv_4&pnref=story
וכן דיווח:
https://www.haaretz.co.il/news/education/1.5711380
 5לפי נתוני רשות האוכלוסין עצמה מספרם של "תיירים לא אשרת תייר"  -בדרך כלל מהגרי עבודה ממדינות
מזרח אירופה או ברה"מ לשעבר ,כמעט כפול ממספרם של ה"מסתננים" ממדינות אפריקה.
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreigners_in_israel_data_2016/he/foreigners_in_Israel_data
_2016.pdf
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 .17גליה פת שמיר
 .18רות לורנד
 .19אבישי מרגלית
 .20איילת שביט
 .21מיכל גל
 .22נעמי זוסמן
 .23יונתן שמר
 .24גיורא הון
 .25ליאור לוי
 .26מאיר חמו
 .27עדו לנדאו
 .28ארנון קרן
 .29אריאל מירב
 .30גיל שגיא
 .31מאיר בוזגלו
 .32דני אטאס
 .33קריסטוף שמידט
 .34שרון קרישק
 .35מיכאל רובק
 .36אורון שגריר
 .37ארנון לוי
 .38איתי ניסן-רוזן
 .39אהרון סיגל
 .40אבנר דה שליט
 .41שלומי סגל
 .42יפתח אלעזר
 .43דוד אנוך
 .44תמר לבנון
 .45אבי שגיא
 .46פיני אייפרגן
 .47אפרת רם טיקטין
 .48ניר איל
 .49עפרה מגידור
 .50אלון הראל
 .51צבי טאובר
 .52יאיר לוי
 .53ירון סנדרוביץ
 .54נלי טלר
 .55נעם זהר
 .56אלון חסיד
 .57דניאל שניידר
 .58ראם שגב
 .59מירב אלמוג
 .60ארנון כאהן
 .61אורי הרשטיין
 .62חגי כנען
 .63רם ריבלין

 .64יובל דולב
 .65ימימה בן-מנחם
 .66אוהד נחתומי
 .67אסף וכסלר
 .68איתי שניר
 .69גד פרודובסקי
 .70שרה כהן שבוט
 .71נעה שיין
 .72עפר מלכאי
 .73הילה יעקבסון
 .74הילי רזינסקי
 .75סם לבנס
 .76רמי גודוביץ'

