עצומה בעניין גירוש הפליטים ומבקשי המיקלט 12/2/18
(העצומה פורסמה ברשתות השונות בשם קבוצת מטפלים חברי הקהילה היונגיאנית)

אנו פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים ,מטפלים באמנות ורופאים חברי האגודות
היונגיאניות בישראל ומטפלים מאסכולות אחרות פונים לממשלת ישראל בקריאה
להימנע מגרוש מבקשי המקלט מאפריקה.
כמטפלים בבריאות הנפש וכבני אנוש איננו יכולים לעמוד מנגד מול מר גורלם של
הפליטים והמהגרים שנמצאים בארצנו.
ישראל אינה יכולה לפתור את בעיותיהם של עמי אפריקה אולם אסור לנו להיות אדישים
לסבלם של עשרות האלפים שכבר נמצאים בארצנו ובידינו להושיט להם עזרה.
המצוקה הנוראה שנוצרה עם הופעת גלי הפליטים מחייבת את כל עמי העולם להיחלץ
לעזרתם ובמיוחד מחייבת את בני עמנו שידעו גירוש ,מצוקה ומחסור.
לדעתנו אין לקשור את ההחלטות בנוגע לקליטתם של הפליטים בארץ עם המצוקה
שנוצרה בשכונות מסוימות בדרום תל אביב .מחדל מתמשך של המדינה שהביא לריכוז
המצוקה בדרום תל --אביב אינו מצדיק מעשה נואל של גירוש המוני של מוכי גורל
לארצות מוצאם שם נכונו להם סבל ,רעב ורדיפות .על הממשלה מוטל לפתור הן את
בעייתן של שכונות דרום תל-אביב והן את בעיית הפליטים ואין המחדל האחד מצדיק
את האכזריות של המעשה השני.
על החתום:
משה אלון
אביבה בר יעקוב
מיכה אנקורי
עדית אנקורי
אילנה תורן עמית
אורי ירון
יהודית לויזון
אידה בר דב
איילת ליקבר
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אסף ענבר
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ורד ארביט
מרק בורץ
דליה קאולי
תהילה שהם
משה האוזמן
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רותי שריג
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רות נצר
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ורדה פרל
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איילה גבעתי

שרה שלו
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עמי אבני
אורלי רביב
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אירית קריגר טוכמן
דר' רפאל שפרינגמן
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רבקה להב
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