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 עצור את הגירוש לקונגו! 

 

בעשרים השנים האחרונות חיים בישראל כמה מאות מבקשי מקלט מקונגו. רובם הגישו בקשות 

בשנים שחלפו, הקימו אזרחי קונגו בישראל  מקלט שטרם נענו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה.

, ללא כל שינוי נראה לעין בקונגו, הודיעה רשות 7.10.2018ביום  משפחות ושיקמו בה את חייהם.

האוכלוסין וההגירה כי היא מסירה מעל אזרחי קונגו את ההגנה הקבוצתית שהייתה נהוגה קרוב 

יום מפרסום ההודעה ועד  90נגו המדינה הקציבה למבקשי ומבקשות המקלט מקו .שנה 20-ל

 .5.1.2019-לצאתם מהארץ, ולפיה עליהם לעקור את חייהם ולשוב למולדתם עד ה 

 

הסרת ההגנה הקבוצתית חלה בעת שהמצב בקונגו נפיץ ביותר: שלל דו"חות עדכניים מעידים על 

אות להורג מעצרים שרירותיים של מתנגדים פוליטיים, זיוף האשמות כנגד אנשי אופוזיציה, הוצ

בנוסף לכך מתרחשים עימותים במחוזות שונים  ללא משפט ועינוים שמבצעים כוחות המשטר.

פשעי מלחמה חמורים, שהביאו למיליוני עקורים ופליטים הנסים מקונגו  בקונגו הכוללים

 .למדינות השכנות

 

י אחד מפשעי המלחמה החמורים ביותר המתרחשים כרגע בקונגו, הוא השימוש באונס ככל

תופעות קשות של סחר בנשים למטרות מין ועבודות כפייה העולים לכדי עינויים על ידי  מלחמה:

כוחות הביטחון של המדינה, וכן מגוון המליציות החמושות הלוחמות בה. נשים, ואף ילדות בקונגו 

 .זוהי המציאות שאליה דורשת המדינה ממבקשות המקלט מקונגו לשוב נתונות לטרור מגדרי.

 

יָווה סיפורה של , מקפל בתוכו 2011, מבקשת מקלט קונגולזית שנמלטה לישראל בשנת ז'ּולי ַוואבִּ

את סיפורן הקשה של נשים בקונגו. במהלך לימודיה האקדמיים בקונגו, ז'ולי ערכה מחקר אודות 

היא פגשה וראיינה מאות נשים  ההתמודדות הפסיכולוגית של נשים שורדות אונס במדינה.

. שהותקפו ונאנסו באלימות, והפכה למטרה לרדיפה אישית על ידי המשטר, בעקבות המחקר שלה

כשנמלטה לישראל, הגישה ז'ולי בקשת מקלט, אך בדיוק כמו שאר בני ובנות הקהילה, גם בקשה 

מעולם לא זכתה לתשובה. עכשיו, אחרי שבנתה משפחה בישראל, היא מועמדת לגירוש יחד עם בן 

 לדיה.זוגה ושני י

 

המציאות הבלתי אפשרית הזאת עלתה לרגע קצר לכותרות עקב ההכרזה על ד"ר דניס מקווגה כחתן 

. ד"ר מקווגה זכה בפרס הודות לפעילותו המסורה לטיפול רפואי 2018פרס נובל לשלום לשנת 
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יו ושיקום של אלפי נשים שורדות אונס בקונגו. בעקבות פעילותו במדינה, ספג מקווגה איומים על ח

בזמן שהעולם מעלה על נס את מפעל החיים מעורר ההשראה של  ואף שרד ניסיון התנקשות.

מקווגה, ישראל בוחרת לעצום עיניים, ולשלוח נשים ונערות למדינה שבה נשקפת סכנה ברורה 

 .ומהדהדת לחייהן, חירותן, שלמות גופן וביטחונן האישי

 

לעצור את זה. אנו קוראות לך להקפיא את  כנשים, כפמיניסטיות, כישראליות, אנחנו חייבות

הסרת ההגנה הקבוצתית מעל מבקשי ומבקשות המקלט מקונגו עד לשיפור המצב שם. זהו הזמן 

 לעצור את יוזמת הגירוש המיותרת והרת האסון הזאת.
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