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שגריר האיחוד האירופי בישראל
שגריר נורבגיה בישראל
שגריר שוויץ בישראל
שגריר שוודיה בישראל

הנדון :הזמנה לכנס "ארגוני השמאל הקיצוני והאיחוד האירופי כמחוללי אלימות ביהודה ושומרון"
שלום רב,
הננו מתכבדים להזמינכם לכנס חירום ,הנערך בתגובה לקמפיין "אלימות המתנחלים" החמור שלמדנו מדו"חות רשם
העמותות ואתר המענקים כי אתם מעורבים בו עמוקות .קמפיין המבקש לתייג כחצי מיליון יהודים ביהודה ושומרון
כאוכלוסייה אלימה הנושאת באופן בלעדי באחריות לסכסוך הישראלי פלסטיני שקדם להקמתה של מדינת ישראל -
התיאור המעוות הזה הוא לא פחות מעלילת דם מודרנית.
משטרת ישראל מצביעה על דעיכה של  61%באירועים האלימים וכך או כך מדובר באירועים בודדים שרובם מתחילים
בפרובוקציה שיוצרים ארגוני שמאל קיצוני .בחירתכם השערורייתית להתעלם לחלוטין מהאלימות הפלסטינית הגואה,
מאירועי יידויי אבנים ,מפיגועי ירי בעיר העתיקה בירושלים ,מהסתה אנטישמית שיטתית שמובילה נערה בת  15לדקור
אם לעיני ילדיה – מאותתת שדמם של היהודים ביהודה ושומרון מותר.
באתר ארגון בצלם ,אותו בחרתם למממן ,מופיע תחת הכותרת ״אלימות המתנחלים = מדינה אלימה״ .כלומר ,אינכם
מסתפקים בלהאשים את המתיישבים ביהודה ושומרון אלא מגדילים לעשות ומציירים את מדינת ישראל כולה כאלימה.
בקמפיין מקביל ,הארגונים אותם אתם מממנים מהדהדים בעולם את המסר המשווה את ישראל למשטר האימים של
האפרטהייד בדרום אפריקה .כך לא נוהגות מדינות ידידותיות .יתרה מכך ,אנו מתארים לעצמנו כי דיפלומטית לא הייתם
משלימים עם מצב שבו מדינת ישראל הייתה מממנת ארגונים המקדמים דה לגיטימציה וחרמות כנגדכם .חשוב לציין כי
לקמפיינים הללו יש השפעה החוצה את גבולות האזור והם מעודדים את ההתקפות האנטישמיות נגד קהילות יהודיות
ומוסדות יהודיים באירופה ומחוצה לה.
היינו מצפים שאירופה תפיק את לקחי האירועים שהתחוללו על אדמתה לפני כ 80-שנים .לצערנו ,עוד לא הגענו לרגע בו
יהודי יוכל ללכת עם שרשרת של מגן דוד או כיפה לראשו באירופה בדיוק כפי שהוא יכול לעשות היום בדובאי.
כמי שרואים חשיבות בחיזוק הקשר עם האיחוד האירופי ,אנו מחויבים לשקף לכם עד כמה צורמת לציבור הישראלי
גישתכם החד צדדית בסכסוך ומעורבותכם במימון ארגונים וקמפיינים המשחירים את פניה ישראל.
נשמח לראותכם,
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