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 2018יולי 

 

 אהיאף מדינה דמוקרטית לא מגרשת לאריתר

 

לגרש את מבקשי המקלט  בחודשים האחרונים החלו נשמעים קולות הטוענים שאפשר

 בחזרה לאריתריאה.  -חיים בישראל ההאריתראים 

 

 חשוב להבהיר: 

 לא מגרשת בכפייה אריתראים לאריתריאה. ,למעט סודאן ,בניגוד לטענות, אף מדינה .1
 

אה יהשירות הלאומי באריתרם קבעה חד משמעית ש"חקירה מיוחדת של האו ועדת .2

עדה האשימה את המשטר האריתראי ו. הועבדותהעולות לכדי משמעותו עבודות בכפייה 

 . בפשעים נגד האנושות
 

הכלכלה האריתראית תלויה בשעבוד אזרחיה בשירות שאותה ועדת חקירה קבעה גם  .3

 אהיבין אתיופיה לאריתרהמבורך הסכם השלום  . לכןשל עשרות שנים אומיצבאי או ל

 . למשטר האריתראי להפסיק לשעבד את אזרחיויגרום בהכרח , לא שנחתם לאחרונה
 

קיבלו   דינות האיחוד האירופימהאריתראים במ %88, 2018ברבעון הראשון של שנת  .4

מכל פליטי העולם, רק פליטי סוריה זכו לאחוזי הכרה גבוהים יותר מפליטי  .מעמד

 אריתריאה.
 

, לא לא מגורשים בכפייה לאריתריאה ,למעמדאותם אריתראים שלא זוכים גם  .5

 האירופי וגם לא משוויץ.ממדינות האיחוד 

 

חוזרים ומספרים לנו על פסקי דין שוויצרים שדוחים בקשות מקלט של אריתראים. אכן, מדיניות 

המקלט של שוויץ נוקשה וקפדנית באופן יוצא מן הכלל, אך עדיין המרחק בינה לבין מדיניותה של 

 ישראל רב ביותר:

 

 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_29_CRP-1.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_29_CRP-1.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_29_CRP-1.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17224&LangID=E
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/13562.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/13562.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/13562.pdf
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קיבלו  10רק , דו"ח מבקר המדינה. על פי מבקשי מקלט אריתריאים 26,081חיים  בישראל •

 נל לענייני הגירההטריבו -ואלפי בקשות מקלט נדחו. בית הדין לעררים  מעמד פליט

דחה את עמדת רשות האוכלוסין וההגירה, לפיה אדם שנמלט משירות  -במשרד המשפטים 

בצבא אריתריאה אינו פליט. הרשות הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים, 

 .  וממשיכה לדחות בקשות מקלט מסרבת להכיר באחרים כפליטים -ובינתיים 
 

למבקשי מקלט: אין אשרת עבודה, אין שירותי רווחה, אין  בישראל אין הגנה משלימה •

ביטוח בריאות ציבורי ועל מבקשי המקלט מוטלים מסים כבדים, היטלים ופיקדונות 

 אפילו הגנה מפני גירוש ישראל מתקשה להעניק שנוגסים עמוק לתוך שכר המינימום.

ל ורת תשלום לקבתמ ושייאותבאפריקה למבקשי המקלט, ומנסה למצוא מדינות שלישיות 

 .ההחזרה למדינת המוצא-העיקרון היחיד שישראל מכבדת הוא עקרון אי. האותם בכפיי

 

העניקה שוויץ מעמד  2017. רק בשנת פליטים אריתראים בעלי מעמד 30,935חיים  בשוויץ •

זכו במעמד  61%(. מתוכם, 95%מבקשים ) 5,685מבקשי מקלט אריתראים מתוך  5,376 -ל 

 פליט על פי התנאים המחמירים של אמנת הפליטים של האו"ם. 
 

 1,120אריתראים מתוך  1,055העניקה שוויץ מעמד ל  2018הראשון של שנת ברבעון  •

זכו במעמד פליט על פי התנאים המחמירים של אמנת הפליטים של  72%מתוכם, (. 94%)

 האו"ם.
 

הגנה משלימה בשוויץ כוללת הגנה מפני גירוש, זכויות סוציאליות נרחבות ואפשרות  •

 לעבוד ולנהל עסק כחוק. 

, כי נוכח הפרות זכויות האדם הנמשכות קובעת מפורשותים של האו"ם נציבות הפליט

 באריתריאה, רוב רובם של אזרחיה המצויים כיום בישראל אינם יכולים לשוב בבטחה לארצם. 

 

והפרות זכויות האדם שם  המצב באריתריאה לא השתפר גם משרד החוץ האמריקאי קובע, כי

 משמעותיות וכוללות שלילת חיים שרירותית, היעלמויות ועינויים על ידי כוחות הביטחון.

 

 

 אין אף מדינה דמוקרטית שמגרשת לאריתריאה בכפייה. 

 שתעשה זאת. יחידהיכולה להיות המדינה ה ישראל לא

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_stats/he/%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F%201.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_627/8eaa80a0-a426.../221-zarim-2.docx
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_248/af07752c-7845-4f1d-ae97-23c45c702624/102-ver-5.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asydcfsta&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.refworld.org/docid/4dafe0ec2.html
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2017/af/276997.htm
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2017/af/276997.htm
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2017/af/276997.htm

