יום חמישי  6יולי 3613

הודעה לעיתונות
אמנסטי אינטרנשיונל קורא לממשלת ישראל לכבד את חופש
ההתאספות
אמנסטי אינטרנשיונל פנה אתמול ( )7/4לשר לביטחון פנים ,יצחק אהרונוביץ' ,וקרא לו להבטיח כי כל חקירה של הטענות ,כי
שוטרים השתמשו בכוח מופרז נגד מפגיני "צדק חברתי" בתל אביב ב 22-וב 22-ביוני ,תתבצע במהירות על ידי גוף שבאפשרותו
לעמוד בקריטריונים של חקירה עצמאית וחסרת-פניות בהתאם לחוקי זכויות אדם בינלאומיים .המכתב הוא בהמשך למכתב שנשלח
לשר על ידי אמנסטי אינטרנשיונל ישראל ,לגביו לא נתקבלה תגובה עניינית.
מאות מפגינים התאספו ב 22-ביוני בתל אביב ונתקלו בכוח מופרז ומיותר; לפי דיווחים ,אלפים התאספו באותו ערב על מנת להפגין
נגד היסח המשטרתי כלפי מפגינים יום קודם לכן .ככל הנראה ,מספר קטן של מפגינים פגע ברכוש וחסם כבישים ,בעוד אחרים
התעמתו עם שוטרים .באותו הזמן ,פי דיווחים של ארגונים מקומיים ,כגון האגודה לזכויות האזרח ,ושל התקשורת ,המשטרה שוב
השתמשה בכוח מופרז ומיותר ,לרבות נגד מפגינים ,שחלקם נעצר אך ורק היות ומימשו את זכותם לחופש התאספות.
במכתבו לשר ,בירך אמנסטי אינטרנשיונל פרסומים ב 22-ביוני ,לפיהם מפכ"ל המשטרה ,יוחנן דנינו ,הודיע כי כוח משימה פנימי של
מחוז תל אביב יבדוק את הטענות בנוגע לשימוש מופרז בכוח על ידי המשטרה.
הארגון הדגיש ,כי כל חקירה חייבת לבדוק הפרות שנעשו על ידי נציגים בודדים של המשטרה וכוחות הביטחון ,לרבות כל הוראות
שניתנו לשוטרים על ידי הממונים עליהם ,שייתכן והובילו לשימוש בכוח מופרז ומיותר נגד המפגינים .את הממצאים יש לפרסם
ברבים תוך זמן סביר וכל מי שהיה אחראי להפרות זכויות אדם צריך לתת את הדין בהליכים העומדים בסטנדרטים בינלאומיים של
משפט הוגן.
כ 22-מפגינים עוכבו ונעצרו לזמן קצר ב 22-ביוני ,ככל הנראה על רקע היעדר רישיון הפגנה .מנהיגי המחאה אמרו לאחר מכן ,כי
נאמר להם שהרשויות אינן מוכנות להעניק היתרים למחאות "צדק חברתי".
ההערכה היא כי בסביבות  09בני אדם נעצרו בהפגנה ב 22-ביוני .על פי דיווחי התקשורת ,שופט בית משפט השלום בתל אביב הורה
לשחררם והביע תמיהה על הצעד יוצא הדופן שנקטה המשטרה של מעצרם .מתוכם 24 ,אמורים לעבור חקירות נוספות על ידי
הפרקליטות ,בתלוי באישומים אפשריים.
אמנסטי אינטרנשיונל מפציר ברשויות הישראליות להבטיח ,כי כל ההאשמות נגד מפגינים לא-אלימים בגין הפגנה ללא רישיון
יבוטלו ,היות ותביעה בגין האשמות אלו תפר את זכותם לחופש ההתאספות הלא-אלימה .במכתבו ,הארגון להגנה על זכות המחאה
הלא-אלימה עבור כל אדם תחת סמכות השיפוט הישראלית  -בין אם בתוך ישראל ובין אם בתחומי השטחים הפלסטינים הכבושים,
וציין כי על הרשויות להבטיח כי תתקיים הזכות להתאספות לא-אלימה – בלי איום במעצר או בהליכים פליליים – ללא תלות באם
התקבל לכך אישור מראש או לא.
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הארגון הביע דאגה גם בנוגע לדיווחי התקשורת ב 22-ביוני ,כי מפכ"ל המשטרה ,יוחנן דנינו ,הוציא הנחיה למפקדים לתעד כל
"מעורבות של הציבור הערבי במחאות" .שיטור של הפגנות ,לרבות איסוף מידע מודיעיני מוקדם ,צריך להתבצע באופן אשר אינו
מפר את האיסור על אפליה לפי האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ( ,)ICCPRשישראל היא צד לה.
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