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פסקת ההתגברות ה"מצומצמת" :צעד מסוכן וגזעני
הצעת חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו (תיקון  -תוקפו של חוק חורג בעניין מסתננים) הצפויה לעלות לדיון
בוועדת השרים ביום ראשון הקרוב מבקשת להחריג מחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו את מבקשי המקלט
האריתראים והסודנים החיים בישראל .בצעד חסר תקדים בתולדות הדמוקרטיה הישראלית ,קובעת
ההצעה כי הזכות לחירות ולכבוד לא תחול יותר על קבוצה שמאפייניה האתניים מובחנים.
למען עוד כמה קולות בבחירות לרשויות המקומיות ,או במטרה לנצח בתחרות על קולות הימין הקיצוני,
הממשלה מוכנה לסכן את הדמוקרטיה בישראל ולחסום ביקורת שיפוטית; ביקורת שממילא ניתנת
במשורה ובזהירות .הצידוק המרכזי לקיומה של ביקורת שיפוטית על חקיקה הינו הצורך להגן על מיעוטים
מפני עריצותו של הרוב .עתה מבקשת הצעת החוק לבטל את המחסום האחרון היכול למנוע מן הרוב
הפוליטי בעת הזו ,לפגוע ולהתעמר במבקשי המקלט אותם תופסת הממשלה כקרבן נוח ,חסר קול וכוח,
שאפשר להפנות כלפיו את כל חצי הגזענות האפשריים .משמעות ההצעה ברורה :כליאה ללא מגבלת זמן
של אלפי אנשים חפים מפשע ,והפקרת חירותם ושלמות גופם לגחמות הממשלה ,ללא כל פיקוח או מתן
דין וחשבון.
מה לא נעשה כבר למבקשי המקלט בישראל? שלילת זכויות; כליאה בלתי מוגבלת בזמן; ניסיונות גירוש;
התעמרות של הרשויות; גזירות על המעט שמוכנים להעסיק אותם וגזילת עשרים אחוז משכרם .הם כונו
"סרטן" ,נבחרי ציבור צעקו ש"צריך להעלות אותם על מטוסים" ורק לאחרונה היו חשופים למתקפות
גזעניות במסגרת תעמולת הבחירות המקומיות .חלק מהגזירות נפסלו ע"י בימ"ש בשל פגיעה בכבוד האדם.
ביחס לאחרות ,הפגיעה צומצמה במידת מה ,אולם לא נפסלה כליל .בג"ץ לא עצר את הגירוש של מבקשי
המקלט ,כי אם הציבור הישראלי ,שיצא בהמוניו נגד תכנית הגירוש וסימן כי יש קווים אדומים שאסור
לחצות.
עתה הממשלה מתעקשת להצהיר ,ואף לקבוע בחוק :מבקשי המקלט ,רק אלו שצבעם שחור ,אינם כשאר
בני האדם ,ואינם זכאים לזכויות יסוד במדינת ישראל.
הממשלה בוחרת לנקוט בצעד כה קיצוני ,של הרס הדמוקרטיה ,כדי ללבות את השנאה כלפי מבקשי
ה מקלט וכדי לסמן לציבור בוחריה שהיא פועלת להרחקתם ,וזאת כאשר פתרונות אמתיים מונחים על
שולחנה:
מתווה האו"ם  -מדובר בתכנית של נציבות הפליטים של האו"ם שהושגה תוך הסכמה עם מדינות
בעולם ,להוציא מישראל ליישוב מחדש במדינות מערביות כמחצית ממבקשי המקלט ,ומתן מעמד
הומניטרי לתקופה של חמש שנים למחצית הנותרת בישראל ,באופן שיאפשר את פיזורם ברחבי הארץ
ויוריד מהעומס על השכונות בדרום ת"א .מתווה זה יביא לפתרון הגון ומכבד ,פתרון שייטיב עם השכונות

בדרום תל אביב ,ישפר את הדימוי הבינלאומי של ישראל ,ויהיה אנושי והוגן כלפי קבוצת אנשים שהגיעה
לישראל לחפש מקלט ,ולא התעמרות.
תכנית בכירי המשק  -תכנית שהוצגה בפני ראש הממשלה עליה חתומים למעלה מ 60-בכירים במשק
הישראלי .שעיקריה כוללים :פיזור מבוקר של אוכלוסיית מבקשי המקלט ,הרחבת אפשרויות תעסוקה
בענפים הסובלים ממחסור בכוח אדם ,סיוע במציאת דיור וכמובן שיקום דרום ת"א  -התכנית מקדישה
חלק משמעותי לשיקום השכונות ,תוך השקעה בתשתיות פיזיות ,שיקום חברתי מקיף והקמת מנהלת
ציבורית שתפעל בשיתוף עם תושבי האזור .עלות התכנית ,כ 150-מיליון  ₪בשנה ,צפויה לכסות את עצמה,
וזאת על פי תחזיות של המכון להגירה במרכז האקדמי רופין ,שהעריך כי רק הגידול בהכנסות המדינה
ממס הכנסה בשל העסקה של מבקשי מקלט בענפים בהם חסר כוח אדם יגדל בהיקף של  159מיליון ₪
בשנה.
הפתרונות קיימים ,אך נראה כי הממשלה מחפשת רק להעמיק את המצוקה ולהחריף את השנאה .במקום
לקלוט ולספק הגנות ל 35-אלף בני אדם שבאו לישראל לבקש מקלט ,הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון
עומדת להצהיר באופן גלוי :אלה ,השחורים ,שהגיעו מאפריקה ,אינם בני אדם .ערכי כבוד האדם וחירותו
לא חלים עליהם.

יש קווים אדומים שאסור לחצות  -החוק הזה ,הוא קו אדום כזה .אל תתנו לו לעבור.
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