נתן שרנסקי

נתן שרנסקי ,יליד דונייצק ,שבברית המועצות לשעבר ,היה אסיר ציון ומנהיג המאבק על זכותם של יהודי
ברית המועצות לעלות לישראל ,וכן שימש כדובר תנועת זכויות האדם.
בעקבות בקשתו לעלות ארצה ,נעצר מר שרנסקי באשמת בגידה במולדת .נשפט בבית משפט סובייטי,
הורשע ונידון ל  13-שנות מאסר .הוא ריצה תשע שנים בגולאג ,לרבות ישיבה בצינוק ועבודת פרך .במהלך
שנותיו בכלא הפך שרנסקי לסמל המאבק על זכויות האדם בברית המועצות ומאבקה של היהדות שם.
שרנסקי שוחרר בעקבות לחץ בינלאומי ניכר וקמפיין שהובילה אשתו ,אביטל שרנסקי .באותו היום שבו
שוחרר מהמאסר ,עלה ארצה.
בשנים הראשונות בארץ הקים את "הפורום הציוני ליהדות ברית המועצות" ,כדי לסייע בקליטה של
עולים מברית המועצות .בשנות התשעים הקים מפלגת "ישראל בעליה" ,כדי להאיץ את קליטתם של יהודי
חבר העמים בחברה הישראלית ולמקסם את תרומתם לחברה.
שרנסקי שימש כשר וכסגן ראש הממשלה בארבע קדנציות רצופות .
מיוני  2009עד יולי  2018שימש נתן שרנסקי כיו"ר הסוכנות היהודית לישראל .אחת המשימות הגדולות
שלו היא להבטיח את המשך קיומו של העם היהודי.
בשנת  1986קיבל את מדליית הזהב של הקונגרס האמריקני ,עיטור השני בחשיבותו בארצות-הברית
כהוקרה על מאבק למען זכויות האדם.
בשנת  2006קיבל שרנסקי את מדליית החירות הנשיאותית של ארצות הברית מידי ג'ורג' בוש.
בשנת  2018זכה שרנסקי בפרס ישראל למפעל חיים בתחום עלייה וקיבוץ גלויות.
נתן שרנסקי המשיך להוביל יוזמות למען זכויות אדם הן באמצעות כתביו והן באמצעות פעילותו
הציבורית.
בשנת  2004נתן שרנסקי הגה מבחן שלושת ה -Dלאנטישמיות .המבחן נועד להבדיל בין ביקורת
על מדינת ישראל לאנטישמיות .שלושת ה -Dמייצגים :דה-לגיטימציה )(Delegitimization
דמוניזציה ) (Demonizationומוסר כפול ) (Double standardsכלפי מדינת ישראל ,כשכל אחד מאלו
מייצג אנטישמיות.
המבחן משמש ככלי רעיוני להגדרת גבולות הביקורת כלפי מעשייה ומדיניותה של מדינת ישראל ,לביקורת
אנטישמית שאינה לגיטימית .שכן לפי נתן שרנסקי האנטישמיות החדשה בשונה מהקלאסית הרבה יותר
קשה לחשיפה ,ולכן מבחן "שלושת ה-D-ים לאנטישמיות" שימושי לזיהויה וחשיפתה .המבחן אומץ על
ידי מחלקת המדינה של ארצות הברית.

שרנסקי פרסם שלושה ספרים רבי מכר פרי עטו:
 Fear no Evilלא אירא רע  -ספר אוטוביוגרפי זה מתאר את מאבקו ושנותיו בברית המועצות.

 The Case for Democracy: The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terrorטיעון
בזכות הדמוקרטיה :כוחה של החירות לגבור על עריצות וטרור .על כוחו של החופש לגבור על הרודנות
והטרור
" Defending Identity: It's Indispensable Role in Protecting Democracyבזכות הזהות:
תפקידה החיוני בהגנה על הדמוקרטיה .עוסק בחשיבותן של זהויות לאומיות ,דתיות ואתניות
לשמירת אופיין הדמוקרטי של מדינות בכלל וחשיבות של קשר בין ישראל יהודית לבין דמוקרטית.

