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מדליית קארל פון-אוסייצקי למרדכי וענונו
הענקת המדלייה ביום ראשון 12 ,בדצמבר  ,2010בשעה  11בברלין
.מרדכי וענונו פועל מזה רבע מאה באומץ אזרחי ועמידה עיקשת למען פירוק מלא מנשק אטומי ,למען דמוקרטיה שקופה ולמען שלום בין האומות
מרדכי וענונו מוכר מאז  1986ברמה בינלאומית ,לאחר שפנה לעיתון בריטי וסיפק לו מידע על מרכז המחקר הגרעיני בנגב והביא לפרסום העובדה,
שישראל ,מאז שנות החמישים והשישים בנתה ומפעילה את המרכז בנגב ,לא הרחק מדימונה .לפי פיזיקאי-אטום בריטי ומומחה גרעין אמריקני שבחנו
.את המידע ,הרי שישראל מסוגלת ליצר בעזרת כמות הפלוטונום שמיוצר ומעובד בכור בדימונה בין  100לבין  200פצצות-אטום
וענונו הועסק במשך תשע שנים בכור האטומי כטכנאי .הוא פרסם לציבור את המידע שהיה זמין לרשותו אז ,מכיוון ,שכמות הפלוטוניום הרדיואקטיבי
שישראל מייצרת שם מפחידה אותו לדבריו .הוא רצה לידע את הציבור הישראלי והבינלאומי ,שהרי ממשלת ישראל נוקטת במדיניות עמימות מוחלטת
.מול הציבור באשר לתכנית האטום שלה ,דבר בלתי מתקבל על הדעת במשטר דמוקרטית
עוד טרם פרסום המידע בעיתון ,פותה וענונו בעזרתה של סוכנת מוסד להגיע לרומא בסוף ספטמבר  ,1986שם הוא נכבל והובל לאשדוד באניה .במרץ
 1988.בסופו של הליך סודי ביותר גזר בית הדין הצבאי את דינו בשל בגידה וריגול למאסר של  18שנים
במהלך מאסרו היה וענונו מועמד מספר פעמים לפרס נובל לשלום ובשנת  1987הוענק לו פרס הנובל האלטרנטיבי לשלום .בהמשך הוא זכה בפרסים
.נוספים
ב 24-באפריל  2004שוחרר וענונו ממאסרו ,לאחר שריצה את עונשו – שבמהלכו הוא נכלא  11שנה בבידוד בתא קטן .למרות זאת השחרור נעשה
תחת תנאים שמנוגדים ובזים לזכויות האדם האוניברסליות לחופש .נאסר על וענונו בין השאר לעזוב את ישראל וליצור קשר עם שגרירויות זרות ועם
.עיתונאים .הוא חייב לקבל את הסכמתם של המוסדות ביחס לכל תנועה שלו
.משנכלא בישראל ,שגם בה חל עליו איסור תנועה וקשר ,הצליח מרדכי וענונו בכל זאת לתת ראיונות רבים ,ובשל כך הוא נאסר שוב ושוב
.לאחרונה הוא נכלא ב 10-במאי בשנה זו למשך שלושה חודשים ,בשל ראיון עם עיתונאי זר
.ב 11-באוקטובר  2010בשעה  9:00יתקיים בבית המשפט העליון שימוע לכליאתו הבלתי חוקית של וענונו בישראל
.העמידה האמיצה של וענונו מזכירה ללא ספק את ההתנגדות נטולת המורא של קארל פון-אוסייצקי נגד החימוש והמלחמה ברפובליקת ויימר
בהענקת הכבוד למרדכי וענונו מפנה הליגה את תשומת הלב הבינלאומית לכך ,שבישראל ,למרות ריצוי מלא של העונש ולמרות התיישנות
.המידע בן רבע-מאה שנה ,וענונו ממשיך להיות כלוא וזכויות אלמנטריות ובסיסיות נשללות ממנו
בו בזמן חשוב להדגיש 65 ,שנה לאחר הטלת פצצות האטום הראשונות על הירושימה ונגסאקי ע"י ארה"ב ,את אזהרתו של וענונו מפני
.הסכנות של נשק השמדה המוני אטומי ,לבני האדם ולטבע וחשוב לתמוך בפעולתו הבלתי מתפשרת בעד פירוק העולם מנשק אטומי
ברוחו של קארל פון-אוסייצקי פונה הליגה בדחיפות לממשלת ישראל המכהנת ,לאפשר למרדכי וענונו להגיע לברלין ולקבל את מדליית קארל
.פון-אוסייצקי בשנת  2010באופן אישי
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