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 2003", האגודה לזכויות האזרח, סיכום ביניים -האגודה לזכויות האזרח : זכויות האדם, זה כל הסיפורנעמה ישובי, "

 חופש הביטוי וגבולותיו

שנות השמונים המוקדמות היו שנות עלייתה של מפלגת 'כך', בראשות הרב מאיר כהנא, שהטיפה 

ות מהאזרחים הערבים, על בסיס אידאולוגיה גזענית. בעקבות דברי ההסתה הגזענית לשלילת זכוי

של כהנא וחבריו הועלתה דרישה לקבוע בחוק שהסתה גזענית היא עברה פלילית. הנהלת האגודה 

קיימה דיונים רבים וממושכים בנושא זה. הרוב באגודה התנגד לקביעת איסור פלילי. "חופש 

החופש לבטא דעות נעימות, חכמות ויפות. הוא כולל את החופש לבטא דעות  הביטוי כולל לא רק את

מטופשות, שקריות, מעליבות, מרגיזות, מזעזעות ומחרידות", אמר בנימין בית הלחמי באסיפת 

, "ובכל זאת אנו מצווים להרשות לבעליהן להשמיע אותן... אם יש 1984האגודה שהתקיימה ביוני 

נות, אני קורא לו לפעול נגד מעשים גזעניים ולא נגד דיבורים גזעניים... למישהו רצון להילחם בגזע

תפקידה של האגודה במציאות שבה אנו חיים הוא בראש ובראשונה תפקיד חינוכי. אנו חייבים לחנך 

לסובלנות ולסבלנות..." את העמדה הנגדית הציג משה נגבי. "כמשפטן וכעיתונאי", אמר, "אהיה 

על... ואולם גם חסידיו -בותו של חופש הביטוי, אשר הוגדר ובצדק, כזכותהאחרון שאזלזל בחשי

המושבעים והקנאים של חופש הביטוי אינם יכולים לראות בו זכות מוחלטת". "...שוללי האיסור 

כיוונית בלבד של -מתעלמים מכך שמשמעות עמדתם היא קריאת דרור מוחלט להסתה גזענית חד

ההיסטורי הנורא מוכיח בעליל כי התבטאויות גזעניות חריפות  יהודים נגד ערבים... הניסיון

 למעשים גזעניים". –כמעט בהכרח  –מובילות 

, כהנא נבחר לכנסת ועמדת 11-שבועות אחדים לאחר הדיון הזה התקיימו הבחירות לכנסת ה

האגודה נשקלה מחדש. "הסכנה המוחשית לדמוקרטיה, המתגלה עתה, מצריכה הערכה מחודשת 

יזון בין האמצעים הדרושים לדמוקרטיה להיאבק על נפשה לבין הגנה בלתי מסויגת על של הא

זכויות אזרח". נאמר בהודעה שפרסמה האגודה, "לכן החליטה עתה הנהלת האגודה פה אחד כי יש 

מקום לחוקים מוגדרים בזהירות ובקפדנות שיגבילו את הזכות להיבחר למוסד המחוקק ואת 

במקרים של תמיכה מוצהרת באפליה על בסיס גזעי או לאומי, איומים  חסינותם של חברי כנסת

 מפורשים על הדמוקרטיה, השתתפות בפעולות אלימות הנובעות מאלו, או הגנה עליהן".

 פחם-בין סקוקי לאום אל

נאצי, שביקש -)האיגוד האמריקאי לחירויות אזרחיות( ארגון ניאו ACLUבשנות השבעים ייצג 

קי, פרבר של שיקגו, שכמחצית מתושביו היו יהודים ובהם הריכוז הגדול לקיים תהלוכה בסקו

ביותר בארצות הברית של ניצולי שואה.  זה היה תיק מובהק של הגנה על חופש הביטוי: הגנה על 

לטפל בתיק זה  ACLUזכות ההפגנה של קבוצה קיצונית הדוגלת ברעיונות מעוררי תיעוב. החלטת 

בקרב יהודי ארצות הברית, כשהלוחמניים ביותר היו אנשי הליגה  עוררה סערה גדולה, במיוחד

, נשאל כיצד הוא, כיהודי, ACLUלהגנה יהודית )שנוסדה בידי מאיר כהנא(. אריה נייער, מנכ"ל 

יכול להגן על חופש הביטוי של הנאצים. חברים החזירו את כרטיסי החבר שלהם בכעס. בפברואר 

ת הנאצים. אלה, משהוסר המכשול שעמד בפניהם, לא מימשו פסק בית המשפט הפדרלי לטוב 1978

 את ההישג והתהלוכה מעולם לא התקיימה.

לאחר בחירתו לכנסת הודיע מאיר כהנא כי בכוונתו לבוא לאום אל פחם ולשכנע את התושבים 

ברעיונותיו. האגודה קיימה דיון בנושא וקיבלה את עמדת גביזון כי מקרה זה שונה ממקרה סקוקי 
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מוצדקת -אין מדובר בהגבלה בלתי -כשאדם בא לבתיהם הפרטיים של אנשים וקורא להם לעזוב  וכי

 של חופש הביטוי. 

באותה עת הצטרפה לאגודה חברה חדשה, עו"ד ליאורית דניאל, שייצגה את אנשי 'כך' יואל לרנר 

ישה לבית וברוך בן יוסף. דניאל ייצגה אותם כאשר נעצרו )כל אחד בנפרד( במעצר מינהלי והג

המשפט, בין היתר, חוות דעת של האגודה נגד השימוש במעצר מינהלי )"זה לא ממש עזר", היא 

אומרת(. בעקבות הקשר שנוצר הצטרפה כאמור לאגודה, כעבור שנה צורפה להנהלת האגודה ובשנת 

 נבחרה ליו"ר ההנהלה. 1985


