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הודעה לעיתונות
הענקת מדליית קארל פון אוסייצקי 2008
ההתכנסות החגיגית להענקת המדלייה על שם קארל פון אוסייצקי לשנהת  2008תתקיים ב 07.12.2008 -בין השעות  13:00-11:00בבית תרבויות
העולם בברלין) .מסיבת העיתונאים תתקיים ב 06.12-בשעה  10:00באותו המקום(.
ועדת הבוחרים החליטה להעניק את הפרס לשני אירגונים ובחרה להוקיר אותם על פועלם ומחוייבותם האמיצה לזכויות אדם:
"האנרכיסטים נגד החומה" מישראל
)(Anarchist Against the Wall
http://www.awalls.org/about_aatw
הועדה העממית של הכפר בלעין מפלסטין
)(Bil’in Popular Committee
http://www.bilin-village.org/english/ http://www.bilin-village.org/index.htm
העיתונאי ופעיל השלום ,אורי אבנרי ,יטול חלק בהענקת המדלייה וישא דברים כאורח כבוד בטכס ,כמו גם באסיפת העיתונאים.
בשנה זו ,במלאת  60שנה להכרזה לכל באי עולם ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם ע"י העצרת הכללית של האומות המאוחדות ב10-
בדצמבר ,1948מוקנית משמעות מיוחדת להענקת המדלייה ע"ש קארל פון אוסייצקי כפרס על מימוש יוצא דופן של זכויות האדם והיסוד.
ב 4-במאי מלאו  70שנה למותו של נושא פרס נובל לשלום והפציפיסט ,קארל פון אוסייצקי ,שנכלא ועונה במחנה הריכוז זוננבורג )היום ליד העיר
סלונסק בפולין( בשל התנגדותו הנחושה נגד המיליטריזם ,המלחמה והגזענות .על הרקע הזה מכבדת הועדה הבוחרת את האומץ האזרחי של ארגונים,
שפועלים לפי משנתו של קארל פון אוסייצקי ,נגד העויינות ההדדית ששוררת בחברות הישראלית והפלסטינית ושנאבקים יחדיו בשל עניין משותף.
הם עומדים כדוגמא ומופת להתנגדות לא אלימה נגד חומת ההפרדה שהוקמה ע"י ישראל על קרקע פלסטינית ,ולנחישות במאבק עממי של פלסטינים,
ישראלים ותומכים ותומכות בינלאומיים נגד הכיבוש הישראלי בגדה המערבית וברצועת עזה.
הם מממשים תרבות שמבקשת עתיד משותף ללא הדרות והרס ומדגימים במודע ,שחיים משותפים באופן חופשי ובשלום הם אפשריים.
הם מייצגים את עניינם באופן עקבי על הבמה הבינלאומית :כך הצליח הכפר הפלסטיני בלעין לתבוע שתי חברות נדל"ן קנדיות בבית המשפט העליון
בקוויבק בשל השתתפותן בתכנוני בניה בהתנחלות מודיעין עילית ,שחלק הארי שלה נבנה על אדמת בלעין.
הארגונים קמו בערך באותו הזמן על ידי פעילים ופעילות צעירים:
ה"אנרכיסטים נגד החומה" בשנת  2003כתשובה להקמת הישראלים את החומה.
ועדת האזרחים של בלעין קמה בדצמבר  2004כתגובה לגדר ההפרדה המתוכננת אז ,והקיימת במלואה היום ,שמפרידה בין הכפר לבין 60% -משדותיו
וכרמי הזיתים שלו.
שני הארגונים מצליחים לפעול בציבוריות הישראלית והפלסטינית בזכות אי התלות המפלגתית וקבלת ההחלטות העצמית שלהם ,שמתבצעת בשקיפות
וללא אלימות .ההפגנות המשותפות שלהם ,שמאז פברואר  2005מארגנת אותם ועדת האזרחים של בלעין ,מתקיימות כל יום שישי ללא יוצא מן הכלל
ליד גדר ההפרדה של בלעין ,הביאו להקמתה של תנועת סולידריות בינלאומית רחבה וארגונים מסייעים .חיילים ישראלים יורים על המפגינים שם
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באופן קבוע וממרחק קרוב גז מדמיע ,כדורי מתכת מצופים גומי ולאחרונה פצצות ולא נרתעים אפילו מגרימת פציעות למפגינים – לעיתים חמורות
וקשות.
הועדה הבוחרת של הליגה הבינלאומית לזכויות אדם מאמינה שבבחירתה לתת את הפרס ל"אנרכיסטים נגד החומה" ול"ועדה העממית של בלעין" ,היא
קושרת בין האומץ האזרחי שבעזרתו הם מתגברים על מכשולים וסכנות לצורך מחוייבות ופעולה משותפת לעתיד ראוי לבין המימוש האוניברסלי של
האידיאל שבבסיס ההצהרה הכללית של זכויות האדם ,כמופת בימים אלו של עידן הגלובליזציה שנושא משמעות מעבר לגבולות של ישראל ופלסטין.
אורי אבנרי יטול חלק יחד עם רחל אבנרי ,שותפתו למאבק ,בהענקת המדלייה וישתתף כאורח כבוד בטכס כמו גם ישא דברים באסיפת העיתונאים.
אבנרי קיבל בשנת  2001יחד עם רחל וקבוצת השלום "גוש שלום" את פרס הנובל האלטרנטיבי לשלום בשטוקהולם ,כובד בשנת  2002בפרס קארל
פון אוסייצקי של העיר אולדנבורג ,ב 1997-את פרס השלום של אאכן וב 1995-את פרס אריך מריה רמרק של העיר אוסנברוק.
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מדליית קארל פון אוסייצקי 2007-1962
הליגה הבינלאומית לזכויות האדם
קארל פון אוסייצקי ,עיתונאי פעיל ברפובליקת ויימר ומוציא לאור של כתב העת "וולט-בונה" )במת העולם( היה חבר בליגה הגרמנית לזכויות האדם
משנת  1920והחל משנת  1933יושב הראש שלה .הוא נשפט ל 18-חודשי מאסר לאחר שהואשם ב"הסגרת סודות צבאיים" ,בשל היותו עורך אחראי
למאמר שחשף את החימוש הסודי של צבא הרייך בשנת  .1931ביום מאסרו הוא הכריז" :איני נכנס לכלא מסיבות של נאמנות ,אלא בשל היותי הכי לא
נוח למערכת" .למרות שהוא זכה בחנינה ב ,1932-הוא נאסר ב 1933-בלילה בו נשרף הרייכסטג בגין אותה האשמה ונלקח לבית המאסר של הגסטפו.
ב 1936-הוא זכה בעקבות קמפיין עולמי בפרס נובל לשלום ,בעודו אסור במחנה הריכוז .הוא מת ב 1938-בעקבות העינויים שנאלץ לסבול במחנה
הריכוז.
הליגה הבינלאומית לזכויות האדם מחוייבת לרוחו הבלתי ניתנת להשחתה ולפעילותו לשלום ולמען זכויות אדם .מאז  1962היא מעניקה מדי שנה את
מדליית קארל פון אוסייצקי לאנשים וקבוצות ,שהגיעו להישגים מיוחדים בהגנה על זכויות האדם והשלום.
בין הזוכים מאז אפשר למנות את הסופרים וזוכי פרס הנובל לספרות היינריך בל ) (1974וגונתר גראס ) ,(1967קרולה שטרן מייסדת ודוברת סניף
אמנסטי אינטרנשיונל בגרמניה ) ,(1972בטי וויליאמס ,מיירד קוריגן וסארן מקיון ) ,(1976אריך פריד ) ,(1986נשות יום השבת מאיסטנבול ),(1996
מז'יגן סיסה והקולקטיב של אנשים ללא מסמכים בצרפת ) ,(1998סימין בבאהני ומונירה באראדאראן מאירן ) (1999הצוות המשפטי ושירות חירום
של עורכי הדין על פעילותם ביחס להפגנות המחאה נגד פסגת הג'י.(2007) 8-
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