הצעה מס'  1להחלטת האגודה האנתרופולוגית הישראלית

הוגשה על ידי :דני רבינוביץ
נדונה באסיפה הכללית שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ה 7-ביולי בשעה  17:00בביה"ס פורטר ללימודי
סביבה באוניברסיטת תל אביב.
ההצעה עומדת להצבעה אלקטרונית.
נוסח ההצעה:
 .1האסיפה הכללית ,שבהחלטה קודמת ) 11ביוני  (2015הביעה גם התנגדות נחרצת להטלת חרם על
אוניברסיטאות בישראל וגם התנגדות לכיבוש ,מברכת על הכרעת חברי ה  AAAשהתפרסמה בתחילת יוני 2016
לדחות את הצעת ההחלטה הקוראת לחרם על האוניברסיטאות בישראל.
ברוח זו האסיפה הכללית מברכת על נכונות הנהלת ה  AAAלבחון רעיונות אלטרנטיביים למעורבות והשפעה של
אנתרופולוגים על הנעשה באזורינו .האסיפה מעודדת את ועד האגודה האנתרופולוגית הישראלית לבוא בדברים
עם הנהגת ה  AAAלצורך בדיקה מפורטת ומעשית של רעיונות אלה ,ולצורך בדיקת ההיתכנות של שיתוף
האגודה וחבריה בהוצאתם לפועל.
 .2האסיפה הכללית קיבלה דיווח על תכניו הפלגניים וההרסניים של מסמך שהפיץ ארגון 'אם תרצו' ב  1ביוני
תחת הכותרת 'אקדמאים ישראלים בשירות ה . BDS -מקרה בוחן :מעורבות ישראלית ביוזמת החרם של
האגודה האנתרופולוגית האמריקאית'.
האגודה מוקיעה את ניסיונותיו המקרתיסטיים של ארגון 'אם תרצו' להלך אימים על אנתרופולוגים אזרחי
ישראל שהביעו בשנת  2014הסתייגויות מעמדת האא"י בשאלת הדיון בחרם האקדמי ,ובכך לסכן את מטה
לחמם .לצד עמדת רוב חברי האא"י והאסיפה הכללית שלה נגד החרם האקדמי ,האסיפה נחושה להגן זכותו של
כל אדם ,כולל כל חבריה ,להביע בלא מורא עמדות מגוונות גם אם הן מנוגדות לעמדת האגודה ומביעות ביקורת
על החלטותיה .ללא קיום של זכות זו אין תקומה למחקר האקדמי בכלל ולאנתרופולוגיה בפרט.
ברוח זו מצהירה האסיפה שהאגודה האנתרופולוגית הישראלית:
•
•
•

תמשיך להגן על זכותם של חברותיה וחבריה לקיים דיון מקצועי וערכי בכל נושא ולהביע כל עמדה ;
תעמוד בסולידריות פומבית עם אקדמאים המותקפים בשל עמדותיהם הפוליטיות;
תשקול במקרה הצורך להקדיש ממשאביה להגנה עליהם.
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