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 ICCO -  לפיתוח ולשיתוף פעולה כנסייתי-ארגון בין 

 רקע

 ICCO  הוא ארגון כנסייתי הולנדי שזוכה למימון בהיקף נרחב ממשלת הולנד. ממשלת הולנד גם

 ב"פיתוח שיתוף פעולה".  שותף חשובכאל   ICCO-מתייחסת ל

  מעלה חששות רבים. מחקרים מראים כי  הארגוןמערכת היחסים הזו בין ממשלת הולנד לבין

ICCO ן לראות בהצהרות ובפרסומי כפי שנית .וטה ופוליטי בנוגע לישראליום מ מקיים סדר

נרחב מימון ומעניק  נגד ישראל (BDS)הוא מקדם חרם, משיכת השקעות וסנקציות , הארגון
 לארגונים קיצוניים. 

 הפעילות והמימון שלICCO  נלאומייםבאזור המזרח התיכון לארגונים ישראלים, פלסטינים ובי 
ריות רבות בהולנד. בעקבות הביקורת המוגברת, כולל דו"חות של היו נושא לשאילתות פרלמנט

NGO Monitor ,ICCO  ,המימון הפחית למעשה את השקיפות שלו בצורה משמעותית. לכן
 מביקורת נוספת.שהוא מעניק לארגונים לא ממשלתיים נסתר 

  הממשלה והפרלמנט ההולנדיים העלו תהיות לגבי המימון שלICCO "אינתיפאדה ל
ישראלי שמקדם חרמות וקמפיינים אחרים נגד ישראל. -", אתר אינטרנט אנטיהאלקטרונית

וממשיך לממן את  לא שינה את מדיניותו ICCOלמרות ההתנגדות של ממשלת הולנד, 

 נוספים. BDSהאינתיפאדה האלקטרונית וארגוני 

  בשל חוסר השקיפות, לא ידוע אםICCO דוגמת ,ממשיך לממן ארגונים קיצוניים אחרים 
 . , המעורב בקמפיינים אנטישמיםבדיל פלסטיניההארגון 

 מימון

  ל העבירהולנד , ממשלת ה1/51בשנת-ICCO 95,815,118  ,מתקציבו הכולל לשנה זו.  98%אירו

ICCO  מתקציב הארגון מגיע  %/8-אירו מהאיחוד האירופי, כלומר כ 918,/1,05גם קיבל
 מגופים ממשלתיים.

 ICCO  ,אינו מספק כל מידע לגבי המימון המועבר לארגונים שותפים. זוהי התפתחות חדשה

 בנושא, ולאחר בחינת העניין על ידי ממשלת הולנד. NGO Monitorשהחלה לאחר פרסומי 

  מחקר עצמאי שלNGO Monitor , המבוסס בין השאר על דיווחים רבעוניים המוגשים לרשם

 :1/51אלים והפלסטינים הבאים בשנת לארגונים הישר שותף ICCOהעמותות מראה כי 

 סכום )בשקלים חדשים( ארגון
 /181,18 בצלם

 510,185 שוברים שתיקה
 לא ידוע חק-אל

 לא ידוע אדאמיר
פלסטין  –האגודה הבינלאומית לזכויות הילד 

 פלסטין( –)אב"י 
 לא ידוע

 לא ידוע עינויים הוועד הציבורי נגד
 לא ידוע קואליציית נשים לשלום

 לא ידוע זוכרות

http://pal.nlmission.org/development-cooperation/partners-in-development-cooperation-in-the-palestinian-territory.html
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_ei_
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_ei_
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_ei_
http://www.eenanderjoodsgeluid.nl/index.asp?navitemid=73&type=3&item=3223
http://www.icco.nl/nl/linkservid/962F03F8-DEF6-0FFB-9A25697987AE0B7E/showMeta/0/
http://www.ngo-monitor.org.il/data/images/File/TLaw2012-UpdateOct2013.pdf
http://www.ngo-monitor.org.il/data/images/File/TLaw2012-UpdateOct2013.pdf
http://www.breakingthesilence.org.il/about/transparency
http://www.breakingthesilence.org.il/about/transparency
http://www.unitedcivilians.nl/nieuwsoverzicht/177-veolia-in-de-race-in-aanbesteding-busvervoer-stadsgewest-haaglanden
http://www.unitedcivilians.nl/nieuwsoverzicht/177-veolia-in-de-race-in-aanbesteding-busvervoer-stadsgewest-haaglanden
http://www.icco-international.com/int/news/news/office-partners-in-ramallah-raided/
http://www.icco-international.com/int/news/news/office-partners-in-ramallah-raided/
http://www.dci-palestine.org/sites/default/files/annualreport2012.pdf
http://www.dci-palestine.org/sites/default/files/annualreport2012.pdf
http://www.stoptorture.org.il/en/donors
http://www.stoptorture.org.il/en/donors
http://www.stoptorture.org.il/en/donors
http://www.stoptorture.org.il/en/donors
http://zochrot.org/en/category/bottom-menu/%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://zochrot.org/en/category/bottom-menu/%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
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 ממשלתיים שותפים:-דוגמאות לארגונים לא

 קואליציית נשים לשלום (CWP:)  קמפיין ה ממוביליארגון קואליציית נשים לשלום הוא-BDS ,
". אתר הפרויקט מהווה "מאגר נתונים נרחב", בתגובה מי מרוויח מהכיבושפרויקט " באמצעות

לחרם, משיכת השקעות וסנקציות נגד ישראל", אשר מטרתו לזהות "לקריאה הפלסטינית 

העממית חזית הכאשר הן מניפות דגל של  צולמו. פעילות הארגון BDS-מטרות בשביל קמפיין ה
 אשר מוכר על ידי האיחוד האירופי וישראל כארגון טרור. - לשחרור פלסטין

 של הארגון היא "לקדם ולהגן  מטרתו המוצהרת: פלסטין-נלאומית לזכויות הילדהאגודה הבי

(, כמו גם סטנדרטים UNCRCעל זכויות הילדים הפלסטינים לפי אמנת האו"ם לזכויות הילד )
למרות זאת, הארגון פעיל באופן נרחב בקמפיינים הפוליטיים אזוריים ובינלאומיים נוספים". 

נגד ישראל, כולל קידום של "זכות השיבה" של פליטים פלסטינים לישראל והאשמות בדבר 

 BDS-"פשעי מלחמה" במסגרת מועצת זכויות האדם של האו"ם. הארגון פעיל גם בקמפיין ה
 ומבצע לובי לקידום סנקציות על ישראל.

 הנכבה על האחריות ולקיחת הזיכרון"כי  וטוען השיבה זכות את מקדםהארגון ישראלי  :זוכרות 
 אך, העמים בין ושלום לפיוס והכרחי בסיסי תנאי הם בישראל היהודי הציבור י"ע הפלסטינית

 של השיבה זכות של קבלה גם אליהם להתלוות חייבת השאר בין. מספיקים אינם הם
 .היהודי העם של הלאום כמדינת ישראל מדינת לחיסול קריאה מהווה זו נדה'אג." הפליטים

 את ישראל ב"טיהור אתני" וב"נישול וגירוש בכוח של העם הפלסטיני".  מאשיםזוכרות גם 

  בעקבות חוסר השקיפות שלICCO אין דרך לגעת האם הוא עדיין מממן ארגונים קיצוניים ,
, ואף משתמש במספר קמפיינים אנטישמים. בדיל היה מעורב הפלסטיני בדילארגון  דוגמת

מדינה" ", "גזענות בחסות השלטון האפרטהייד הקולוניאלי הישראלי" כגוןברטוריקה דמונית 
 ".טיהור אתני שיטתי"-ו

 

ICCO וקמפיין ה-BDS 

  ,כי התמיכה בחרמות נגד ישראל  הצהירשר החוץ לשעבר של ממשלת הולנד, מר אורי רוזנטל
"אינה תומכת  הממשלה ההולנדיתעומדת בניגוד מוחלט למדיניות ההולנדית. בדומה לכך, 

באיסור על ייבוא מוצרים מההתנחלויות או צעדים המובילים לחרם של מוצרים אלו". בניגוד 

 ומאמצים לחרם במספר דרכים. BDS-מקדם את קמפיין ה  ICCOלכך, 

 ICCO  הצדיקה יוזמות שלBDS ישראל באופן לא מוסרי, והגדירה אותן ב, אשר מתמקדות
 סות לסיים את הכיבוש".נכ"דרכים חוקיות ושוחרות שלום ל

 הקורא לבמסמך קיירוס פלסטין ךתומ הארגון ,-BDS  נגד ישראל ושולל את הקשר ההיסטורי
עם בכירי קיירוס  נפגשו, נציגי הארגון 1/55לאוקטובר  55-של העם היהודי לארץ ישראל. ב

 ן "בדרכים לקידום המסמך".פלסטין על מנת לדו

 החרם נגד ישראל, כולל קואליציית נשים לשלום,  ניםקמפיי םמוביליהארגון מממן ארגונים ה
 פלסטין, בדיל ואינתיפאדה אלקטרונית.-האגודה הבינלאומית לזכויות הילד

 
 
 
 

http://www.ngo-monitor.org.il/article/_cwp_
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_cwp_
http://www.whoprofits.org/
http://www.ngo-monitor.org.il/data/images/Image/cwppflp.jpg
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_defence_for_children_international_dci_ps_
http://www.dci-palestine.org/content/organisation-profile
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_226
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_226
http://www.zochrot.org/menu/%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/BADIL_ISR_UPR_S3_2008_BADILResourceCenterforPalestinianResidencyandRefugeeRights_Etal_uprsubmission.pdf
http://www.ngo-monitor.org/article/badil_s_antisemitic_cartoon_questions_for_danchurchaid_trocaire_and_funders
http://www.badil.org/en/press-releases/135-2010/2140-majdal-43-release
http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=081016
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/01/13/rosenthal-heeft-pittig-gesprek-met-icco.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23432-351.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3disrael%2betiketten%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=3&sorttype=1&sortorder=4
http://www.icco.nl/nl/linkservid/06168C20-0F38-F030-B155B5648B6D289E/showMeta/0/
http://www.eenanderjoodsgeluid.nl/index.asp?navitemid=73&type=3&item=3223http://www.kairospalestine.ps/?q=node/22
http://www.kairospalestine.ps/?q=node/22
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  ,בשנתיים האחרונותICCO המאתרים חברות פוטנציאליות כמטרות שני פרסומים ל ותףהיה ש

 .BDSבינלאומיים  של  מפייניםלק

o  1/50באפריל ,ICCO ם נוספים פרסמו דו"ח תחת הכותרת יחד עם שני ארגונים הולנדי
וההשקעות ". דו"ח זה מציג את "יחסי הסחר שרים כלכליים הולנדים עם הכיבושק"

בין חברות הממוקמות בהתנחלויות ישראליות או מרוויחות מהכיבוש של השטחים 
 הפלסטינים ורמת הגולן מצד אחד, ומהולנד מצד שני".

o  ארגונים אירופים נוספים,  15, יחד עם 1/51בשנתICCO  פרסם דו"ח תחת הכותרת
-התנחלויות ישראליות לאסוחרים בשלום: כיצד אירופה מסייעת לקיומן של "

". בדו"ח זה, הארגונים חוזרים על אותן קריאות לחרם, וקוראים לאיחוד חוקיות
האירופי ולממשלות אירופה לפתוח במלחמה פוליטית באמצעות צורות שונות של 

 כלכליות על ישראל.  סנקציות

 

ICCO ואתר אינתיפאדה אלקטרונית 

 "נועד לקדם את האג'נדה הפלסטינית ש" הוא אתר אינטרנט אינתיפאדה אלקטרונית
 רטוריקה פוגענית ומתסיסה כלפי ישראל. יםבאמצעות מאמרי חדשות ודעות הכולל

 לאתר יש חלק נרחב המוקדש ל-BDS כולל מאמרים המקדמים חרם אקדמי, צרכני ,
ר גם מפרסם דו"חות תרבותי, משיכת השקעות וסנקציות ממשלתיות נגד ישראל. האת

 .BDS-קמפיין ה הצלחות לכאורה של תקופתיים על התפתחויות ועל

 מדינה רעיון " בקידוםכיום, עלי אבונימה, הוא דמות מובילה  מייסד האתר והעומד בראשו
"  אינו שולל איזה שהוא מצב הרסני" ושהוא "כפייה היא הכרחית". הוא טוען כי "אחת

אחת הצורות הגרועות ביותר של (. אבונימה טוען גם כי הציונות היא "8:80ליהודים )דקה 
 ".היוםאנטישמיות הקיימות 

 לאחר ש-NGO Monitor  חשף את המימון שלICCO  לאינתיפאדה אלקטרונית, שר החוץ

, וציין 1/55בינואר  ICCO" עם דיון פתוח וכנהקיים " ,לשעבר של הולנד, מר אורי רוזנטל
כי פעילות האתר "מנוגדת באופן ישיר למדיניות הממשלה ההולנדית". שר החוץ דחה את 

כי המימון לאינתיפאדה אלקטרונית מגיע מתורמים פרטיים וטען כי הן אינן  הארגוןטענות 
 "כנות".

  ,בעקבות הפגישה עם רוזנטלICCO   המציינת כי המימון  הודעה לעיתונותפרסמו

לא  ICCOבאינתיפאדה אלקטרונית, " מאמרלאינתיפאדה אלקטרונית לא יופסק. לפי 
 התקפלו תחת הלחץ של רוזנטל והמשיכו במענק לאינתיפאדה אלקטרונית בשנה הבאה".

 

 ICCOהוועד המנהל האזורי של 

  פעילות ההחלטות עלICCO הוועד המנהל האזורי של על ידי  מתקבלות במזרח התיכון
קובעים סדרי עדיפויות אזוריים למדיניות מזרח התיכון. חברי הוועד "הארגון ב

ההטמעה האזורית על  עוקבים אחר"-אזורית", ו", "שותפים יחדיו למדיניות הואסטרטגיה
 ידי הנציגות באזור" )הבלטה לא במקור(.

http://icco.nl/nl/linkservid/1D72A8EA-B208-3BF1-34E2972CD36E4613/showMeta/0/
http://www.fidh.org/IMG/pdf/trading_away_peace_-_embargoed_copy_of_designed_report.pdf
http://www.fidh.org/IMG/pdf/trading_away_peace_-_embargoed_copy_of_designed_report.pdf
http://ngo-monitor.org/article/electronic_intifada
http://electronicintifada.net/bytopic/store/548.shtml
http://electronicintifada.net/bytopic/store/548.shtml
http://electronicintifada.net/bytopic/store/548.shtml
http://electronicintifada.net/v2/article10883.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=rAPQLXInwMs&NR=1
http://commentisfreewatch.files.wordpress.com/2010/10/ali-1.jpg
http://commentisfreewatch.files.wordpress.com/2010/10/ali-1.jpg
http://commentisfreewatch.files.wordpress.com/2010/10/ali-1.jpg
http://www.minbuza.nl/nieuws/2011/01/rosenthal-heeft-pittig-gesprek-met-icco.html
http://www.eenanderjoodsgeluid.nl/index.asp?navitemid=73&type=3&item=3223http://www.kairospalestine.ps/?q=node/22
http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/americans-give-274-million-aid-israeli-settlements-new-report
http://www.icco-international.com/int/about-us/organization/organizational-structure/
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  ההטיה הפוליטית שלICCO  משתקפת גם בהרכב הוועד המנהל האזורי, הכולל את הכומר
 הב, קרן אבוזייד, הייקלין ורג'ין סטיוארט ומיקה זכט.אמיטרי ר

o מהכותבים של מסמך קיירוס פלסטין. מסמך זה קורא ל אחדהוא  הבאמיטרי ר-

BDS .נגד ישראל ודוחה את הקשר ההיסטורי של היהודים לארץ ישראל 

o שירתה בעבר כמנהלת באונר"א, וכרגע עומדת בראש הוועד המנהל  קרן אבוזייד
 האזורי.

o כיום היא מזכירת הוועד. זכט שירתה לשעבר כמנהלת תוכניות בארגון ו מיקה זכט
מאוחדים את קמפיין החרם נגד ישראל והשתתפה בכנס תחת הכותרת " אימצה

 ".ליתבמאבק נגד הקולוניאליזם, הכיבוש והגזענות הישרא

o בוועדה המייעצת לקשרים עם פלסטין. וועדה היא חברה  הייקלין ורג'ין סטיוארט
זו טוענת כי היא "קול אותנטי ועצמאי לקולות הפלסטיניים בהולנד" המגנה "על 

הפלסטינים ועל זכויות האדם ומקדמת את האינטרסים  הזכויות הלאומיות של
פלסטין ואת -את מסמך קיירוס מפרסםהפלסטינים". אתר האינטרנט של הארגון 

 .1//1משנת  BDS-הקריאה הפלסטינית ל
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