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לכבוד:
חה"כ בנימין נתניהו
ראש הממשלה
הנדון :דחיית גירוש  077פליטים לדרום-סודן לנוכח הידרדרות המצב באזור
מכובדי,
אנו ,חברי וחברות כנסת מסיעות שונות ,פונים אליך בדאגה ובבהילות לנוכח החלטת משרד הפנים לבטל את
ההגנה הזמנית הניתנת לפליטי דרום-סודן השוהים בישראל ולשלחם לדרום-סודן למרות המצב הבטחוני
וההומניטרי החמור השורר באזור.
בישראל שוהים כ 144-מבקשי מקלט ממוצא דרום-סודני ,רובם משפחות עם ילדים .מדובר באנשים שנמלטו
מארצם לפני שנים ארוכות בגלל מלחמת האזרחים העקובה מדם ,שבה מצאו את מותם יותר משני מיליון
מאחיהם.
מאז עצמאותה ביולי  ,.477דרום-סודן סובלת מהתקפות חוזרות ונשנות של צפון סודן הכוללות אף הפצצות
מן האוויר .דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת ממרץ השנה מצביע על הדיווחים של האו"ם ושל
ארגונים בינ"ל אחרים המתריעים על המשבר החמור בדרום-סודן .לפי דיווחים אלו צפויים כ 5-מיליון מתוך
 5.5מיליון התושבים בדרום-סודן לסבול מרעב במהלך שנת  ..47.בנוסף ,אין במדינה מערכות חינוך,
בריאות ומים בטוחים לשתייה .כמו כן ,מיליוני תושבים נזקקים לסיוע הומניטרי קבוע להישרדותם.
בשל המשך הידרדרות המצב והקושי הרב בהפצת מזון וסיוע הומניטרי במדינה מחוסרת התשתיות,
הכריזה לאחרונה תכנית המזון העולמית של האו"ם ( )WFPעל דרום-סודן כאזור חירום בדרגה החמורה
ביותר הקיימת.
ארצות הברית החליטה להאריך את ההגנה הקבוצתית לפליטי דרום-סודן עד מאי  .472לנוכח המשבר
ההומניטרי בדרום-סודן .מן הראוי שממשלת ישראל תנקוט עמדה דומה ולא תשלח כעת משפחות אל מקום
שבו חייהן בסכנה.
חובתנו המוסרית ,כישראלים וכיהודים ,לא לשלוח בני-אדם למקום שבו יהיו חייהם בסכנה .חובתנו להתמודד
עם האתגרים הלאומיים הניצבים בפנינו בצורה אנושית ומוסרית .אנו רשאים לחלוק על האופן שבו יש
להתייחס לגל המהגרים והפליטים המגיעים לישראל ,אולם עלינו להיות מאוחדים בדרישה כי ההתייחסות
אליהם תבטיח את שלומם ואת חייהם.
אנו קוראים לממשלת ישראל להשעות את החלטת הגירוש לדרום-סודן לנוכח ההתדרדרות החמורה במדינה.
בכבוד רב,
חברות /חברי הכנסת :נינו אבסדזה; דורון אביטל; דניאל בן-סימון; אבישי ברוורמן; אילן גילאון; זהבה גלאון;
ניצן הורוביץ ; דב חנין; איתן כבל; שלמה מולה

