15.6.2016
לכבוד,
מר ראובן ריבלין
נשיא מדינת ישראל
באמצעות מיילpublic@president.gov.il :
הנדון :עצירת החקיקה והיוזמות האנטי דמוקרטית
שלום רב,
אנו מנכ"לי ארגונים לשינוי חברתי וזכויות אדם פונים אליך בבקשה לפעול למען עצירת החקיקה האנטי
דמוקרטית בישראל ולהתערבות למען הפסקת הפגיעה השיטתית בעבודתם של פעילים חברתיים הנאבקים על
זכויות האדם.
ב שנים האחרונות חל כרסום מסוכן ומטריד במעמדה של ישראל כדמוקרטיה על מכלול ערכיה .אנו ,ארגונים
אזרחיים הפועלים למען שינוי חברתי ושמירה על זכויות אדם ואזרח בישראל ,מצויים מזה זמן רב תחת מתקפה
חריפה שפוגעת בנו ובישראל כדמוקרטיה.
המתקפה מקבלת ביטויה בחקיקה אנטי דמוקרטית שמטרתה להשתיק קולות ביקורתיים ,לצמצם את חופש
הביטוי ,לפגוע בזכויות מיעוטים ולהחליש את מעמדו של בית המשפט העליון .יוזמות החקיקה כמו חוק
העמותות שנוגע ופוגע ,בראש ובראשונה ,בארגוני זכויות אדם ובארגוני שלום ושמאל ,וחוק ההשעיה שנועד
להלך אימים ולהרחיק נבחרי ציבור המייצגים את המיעוט הערבי בישראל ואחרים ,מקודמות בימים אלו בלהט
בכנסת ואין עוררין על כך שהן אנטי דמוקרטיות במפגיע.
יוזמות אלו מלוות גם באווירה ציבורית קשה ,בהסתה וברדיפה פוליטית של הארגונים לשינוי חברתי וזכויות
אדם .אנו חיים כיום במציאות שבה פוליטיקאים בכירים מכנים פעילים בארגון ״שוברים שתיקה״ למשל,
״מרגלים״ ,״בוגדים״ ו״סוכנים זרים״; ארגוני ימין מממנים בכספי ציבור מתחזים שחודרים כ״שתולים״ לארגונים
במטרה להכפיש ,ואף נעשה ניסיון לסגור את ארגון שוברים שתיקה באמצעים משפטיים .במקביל אנו עדים איך
באכיפה בררנית צעירים ערבים נעצרים בשל דברים שפרסמו ברשתות חברתיות באופן שפוגע בחופש הביטוי
בצורה גורפת וכן השימוש בכלי המעצר המנהלי ממשיך להיות כלי לגיטמי כנגד פלסטינים וישראלים כאחד.
מציאות שבה לגיטימי להכפיש ולסמן אנשים וארגונים כמי שפועלים נגד המדינה ,לרבות נשיא המדינה,
הרמטכ"ל ,שר הביטחון ,חברי כנסת ,אמנים ,אקדמאים ,אנשי רוח ואחרים ,רק בשל עמדותיהם הערכיות,
החברתיות ו/או הפוליטיות הינה בלתי נסבלת ויש לעשות הכל כדי להפסיקה.
ברור לכל שהמכנה המשותף ליוזמות הללו הוא הרצון לצמצם את השפעתם בארץ ובעולם של ארגונים
שעמדותיהם ופעילותם לא עולים בקנה אחד עם עמדת הממשלה ומדיניותה ,בין היתר בשל הקידום של זכויות
אדם בשטחים ,ההתנגדות לכיבוש או פעילותם להבטחת זכויות עבור מבקשי המקלט .מימושן של היוזמות
והחקיקה האנטי דמוקרטית תבואנה במחיר של החלשה ופגיעה ממשית וקשה במדינת ישראל כמדינה
דמוקרטית.

פעילות עמותות וארגוני זכויות אדם ואזרח בישראל מהווה נדבך מהותי בדמוקרטיה ,גם  -ובעיקר  -כאשר מדובר
בארגונים שעמדתם מנוגדת לזו של הממשלה .ללא הגנה פוליטית ומשפטית שתאפשר מרחב פעולה בטוח וחופשי
בישראל ,לא נוכל למלא את שליחותנו האזרחית  -לזהות עוולות ולפעול לתיקונן.
לפיכך ,אנו ,ארגונים אזרחיים לשינוי חברתי ולשמירה על זכויות אדם בישראל ,קוראים לך  -כנשיאה של מדינת
ישראל וכמי שהדמוקרטיה יקרה ללבו וגם כמי שידע על בשרו מתקפת הסתה ושנאה  -לעשות כל מעשה ומאמץ
אפשרי על מנת לבלום את הגל האנטי דמוקרטי העכור ,לעצור את רדיפת הארגונים האזרחיים ולמנוע פגיעה
בחופש ההתארגנות ,בחופש הביטוי ובדמוקרטיה בישראל.
רק מדינה שיש בה הכרה פוליטית ומשפטית בזכויות אדם ואזרח ובחופש הביטוי ,שמגלמת בהוויתה העמוקה,
המדינית ,הערכית והחברתית ,את הערך הפשוט והצודק שכל אדם נולד בצלם וכל אדם זכאי לכבוד ,ראויה
להיקרא מדינה דמוקרטית.
בברכה,
שרון אברהם ויס – האגודה לזכויות האזרח ,חגי אלעד – בצלם ,יהודית אופנהיימר – עיר עמים ,אריק אשרמן -
שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם ,אבי בוסקילה – שלום עכשיו ,אלמה ביבלש – הקרן למגיני זכויות
אדם ,רן גולדשטיין – רופאים לזכויות אדם ,יונתן גר – אמנסטי אינטרנשיונל -ישראל ,ראונק נאטור ורון גרליץ–
סיכוי ,טניה הרי – גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע ,עלא חטיב – קו לעובד ,ליאור יבנה – עקבות – המכון
לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,רעיה ירון  -מחסום ווטש ,נירית מוסקוביץ' – המשמר החברתי ,רעות מיכאלי -
מוקד פליטים ומהגרים ,יולי נובק – שוברים שתיקה ,רים עאמר ומעין דק – קואליציית נשים לשלום ,נטע פטריק
– יש דין ,מיכל פינצ'וק – א.ס.ף ,דליה קרשטיין -המוקד להגנת הפרט ,חדוה רדובניץ – במקום מתכננים למען
זכויות תכנון ,רחל סטרומזה – הועד הציבורי נגד עינויים בישראל

