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 הגדרה
חזית הציג ל, אשר אמורה הייתה בחסות האו"ם ה שהתכנסה בדרבן שבדרום אפריקהועיד( היא 9/01)ועידת דרבן 

של ארגונים בעידודם לגיטימציה בסיסית לישראל -של דהואשר הפכה למופע  ,שנאת זריםונגד גזענות לאומית -בין
 בה.  השתתפוש( NGOsממשלתיים )-לא

 רקע
לגיטימציה הבסיסית לישראל, קרי, ההתכנסות של מדינות, -תופעת הדהניתן לראות כמופע של ועידת דרבן את 

יה תורנית העומדת ותלויה כלפי מדינת סביב סוג  1תנועות וארגונים אשר אינם קשורים לכאורה בינם לבין עצמם
 . ישראל, וזאת על רקע דחיית יהודיותה של מדינת ישראל

צורות הגזענות והאפליה, לדון במקורות ובהיבטים כל כדי למחות נגד ( תוכננה להתכנס במקור 9/01רבן )ועידת ד
 מדינותשל בוועידה השתתפו נציגים רשמיים  2 השונים של האפליה הגזעית ולבחון שיטות שונות למיגור התופעה.

  3.של האו"ם 1996/13ף החלטה ארגונים לא ממשלתיים כמשקיפים מתוקשל  ולצידם נכחו גם נציגיםשונות 

הובילו הם ו 4הוועידהסדר היום של השתלט על להארגונים הלא ממשלתיים הצליחו משקיפים, למרות מעמדם כ
 נגד ""כתב האשמה  .5ל"פסטיבל שנאה" כלפי ישראלואנטישמי שהפך את הוועידה ציוני -ישראלי, אנטי-קו אנטי

 :מרכזיים מוטיביםמספר ישראל כלל 

כלכליים הכל הקשרים החברתיים, להפסיק את יש לבודד אותה,  ,לכן – היא מדינת אפרטהיידישראל  ◼
 .ת בהוהתומכולגנות את המדינות צבאיים איתה הו

 6.ציונות היא גזענות ◼

 .וסכנה לשלום העולם הכיבוש הוא פשע נגד האנושות –ישראל מדינה כובשת  ◼

 .דת עםפשעים נגד האנושות והשממלחמה, ישראל מבצעת פשעי  ◼

שעברו על עמים אסונות דומים העם היהודי אלא היא אחת מכמה של אין ייחוד בשואה  – אין שואה אחת ◼
 7.בעולם

 8 .טיהור אתני כלפי הערביםבאמצעות ישראל נולדה בחטא כיוון שנוסדה  ◼

הכרזה  ותכלול ברוח עמדות אלושל הוועידה תהיה הרשמית שגם הצהרת הסיכום  הארגונים הלא ממשלתיים שאפו
דיפלומטים מאמץ דיפלומטי נרחב של כל הקשרים איתה. אולם, וקריאה לנתק את על ישראל כמדינה גזענית 

  9 יותר.מתונה יתה יהסיכום ה והודעתכזו  הצהרה מנעישראלים, אמריקאים ואירופאים 
 
 

                                                      
כוללים את חלק ממדינות ערב, מדינות מתפתחות, תנועות אסלאמיות, תנועות שמאל קיצוניות אירופאיות וקבוצות גופים אלה    1

 .אנטישמיות
 .לחץ כאן דה ויעדיהיהווע מאחורי הקמת הרעיונותלנוסח המלא של    2
 .לחץ כאןועידה הארגונים הלא ממשלתיים אשר השתתפו בו לרשימה המלאה של   3
 .2001 דרבןעל ועידת   MONITORNGOשל  הדו"חר'   4
 .2001, מעבר לדרבןקוטלר,  ר' ארווין  5
 .31/08/01, הארץ, "בדרבן יוחלט אם להוקיע את ישראל כגזענית" ר' יאיר שלג,  6
 .2/09/010 ,הארץ ,"גם זה קורה בדרבן: אפריקה רוצה פיצויים על השואה שלה"ר' ניצן הורוביץ,   7
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