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שלום רב,
הנדון :הוראות לשכת ההגירה והאוכלוסין להרחקה או מניעת כניסה של פעילי זכויות אדם לישראל

אנו פונים אליך על מנת שתנחה את רשות ההגירה והאוכלוסין להפסיק את מדיניותה הנוהגת של הרחקה,
ביטול אשרות שהייה ,או סירוב כניסה לישראל לפעילי זכויות אדם המגיעים לישראל ולרשות הפלסטינית,
בהתבסס על טענות בדבר השקפותיהם ופעילותם הציבורית והאקדמית.
ביום ראשון האחרון ( )6.5.18התפרסם בכלי התקשורת כי נמנעה כניסתם לארץ של פרופ' קתרין פרנק,
מהפקולטה למשפטים באוני' קולומביה ,ועוה"ד וינסנט וורן ,מנכ''ל המרכז לזכויות חוקתיות ( ,(CCRשניהם
חוקרים ופעילים בתחום זכויות האדם .השניים הגיעו לישראל למטרות מחקר בליווי משלחת אקדמאים ,עוכבו
בנמל התעופה למשך  14שעות ,שבמהלכן נחקרו והואשמו בכך שנטלו חלק או תמכו בפעילות ארגוני התומכים
בהטלת חרם וסנקציות על ישראל ( ,)BDSולאחר מכן גורשו בחזרה לארצות הברית.
היום ( )9.5.18נודע כי רשות ההגירה ביטלה את אשרת השהיה והעבודה של ד''ר עומאר שאקר ,מנהל בכיר
בארגון זכויות האדם  ,Human Rights Watchוהוא נדרש לעזוב את ישראל בתוך  14יום .יש לציין כי האשרה
שבוטלה ניתנה לד"ר שאקר רק לאחר פניות של באי כוחו ולאחר בדיקה מדוקדקת של הרשויות ,שסרבו בתחילה
ליתן את האשרה בשל טענה בדבר תמיכתו של ד''ר שאקר בארגוני ה .BDS
פעולות אלו של רשות האוכלוסין וההגירה מתווספות לשרשרת ארוכה של צעדים הננקטים על ידי גורמים בכירים
בממשלה ,לקידום דה-לגיטימציה של ארגונים ,חוקרים ופעילים בתחום זכויות האדם בישראל ומחוץ לה ,תוך
פגיעה בזכות לחופש הביטוי וההתאגדות.
האגודה לזכויות האזרח ,ארגון זכויות אדם העוסק בקידום ובהגנה על כל קשת זכויות האדם ,רואה בחומרה
רבה את הרחקתם של מגיני זכויות אדם מישראל אך ורק בשל השקפותיהם ועמדות פוליטיות ,שבהן – על פי
הטענה – מחזיקים אותם פעילים.
ישראל מתהדרת בכל רחבי העולם בהיותה "הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון" .מדינה הרואה את עצמה
כדמוקרטיה ליברלית מתקדמת ,אסור לה להפוך את משטרת הגבולות למשטרת מחשבות .אין דמוקרטיה
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בלי חופש ביטוי ,דיון ציבורי חופשי ופתוח ,לרבות דיון המאפשר ומשתף השמעת דעותיהם של גורמים זרים
ובינלאומיים.
פעילותם של ארגוני חברה אזרחית וארגונים לקידום זכויות אדם בישראל הוכרה בעבר על ידי בית המשפט
העליון ואף על ידי מוסדות השלטון כחלק בלתי נפרד משמירה והגנה על אופייה של ישראל כמדינה דמוקרטית.
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ארגוני זכויות האדם מממשים ומאפשרים שיח דמוקרטי אמיתי ,בעצם קיומם ובביקורת שהם מקיימים על
פעולות השלטון הם תורמים ללגיטימציה של מדינת ישראל בעולם כמדינה המכבדת גם את זכויותיהם של
המיעוטים שחיים בקרבה ומאפשרת להם להשמיע את קולם ולעמוד על זכויותיהם.
סגירת הגבולות בפני ארגוני זכויות האדם וגירושם של פעילים פוגעים בשיח הציבורי החשוב והעקרוני המתנהל
בתוך המדינה ומחוץ לה על מצב זכויות האדם בישראל .בנוסף ,מדיניות זו יוצרת אפקט מצנן ומרתיע גם כלפי
אזרחי הארץ ותושביה ,ומרתיעה ומסמנת דעות שנויות במחלוקת כלא לגיטימיות ואסורות להשמעה במרחב
הציבורי.

בברכה,

שרון אברהם-ויס ,עו"ד
מנכ"לית

 1ראה מכתב היועץ המשפטי לממשלה לאגודה לזכויות האזרח ,מיום .19.9.17
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