שלום רב,
חודש מרץ מתחיל באות קלון לכנסת :חוק האזרחות של איילת שקד ושמחה
רוטמן עומד להכנס לספר החוקים .בקומבינה של הקואליציה והאופוזיציה הצליחו
כוחות אנטידמוקרטיים להעביר את החוק בקריאה ראשונה ובימים אלו מכינים
אותו לקריאה שנייה ושלישית.
מכון זולת עוקב אחר הדיונים ומגיש הסתייגויות למתווה המוצע של החוק .ניסחנו
עבור ח"כ מוסי רז )מרצ( הצעת חוק חלופית לאיחוד משפחות ללא אפליה ועל
פי בדיקות פרטניות .נמשיך לנסות לקדם את הצעת החוק הזו ככל יכולתנו.

חשוב לזכור :חוק האזרחות הוא לא רק גזעני ,יש בו היבט מגדרי .הנפגעות
העיקריות הן נשים פלסטיניות הנשואות לאזרחי המדינה ונשללות מהן זכויות
בסיסיות  הזכות לבחירת בן זוג ,הזכות לביטחון קיומי ויציבות ,זכויות סוציאליות
והזכות לעצמאות .החוק מכריח נשים פלסטיניות לחיות חיים תלושים כאשר הן
תלויות בבני זוגן .בימים אלו אנו לוקחות חלק בקמפיין של ארגוני הנשים
המובילים בארץ ,שמציב זרקור על ההיבט המגדרי של חוק האזרחות.

"לאן נישא את החרפה של חוק האזרחות?"  נשיאת זולת ,זהבה גלאון,
"הארץ"
"נימוקי הביטחון לא יעזרו  חוק האזרחות הוא גזעני"  ח"כ מוסי רז" ,שיחה
מקומית"
נייר העמדה של זולת" :חוק האזרחות והכניסה לישראל  איסור אפליה
באיחוד משפחות"

ועדת החקירה לצוללות? זכות הציבור לדעת!
ועדת החקירה לפרשת הצוללות ,בראשות השופט בדימוס אשר גרוניס ,עומדת
להתחיל את דיוניה ואנחנו נמצאים בחזית המאבק למימוש זכות הציבור לדעת.
הממשלה הודיעה כי הדיונים יתקיימו באיפול ובעקבות כך התכנסה ועדת החוץ
והביטחון של הכנסת ,שצריכה לאשר החלטה זו .השתתפתי בדיון זה לצד נציגי
החברה האזרחית ,חברות וחברי כנסת ,בכירים לשעבר במערכת הצבאית ועוד.
הצגתי את עמדת מכון זולת ,כי זכות הציבור לדעת חשובה כאן במיוחד ,לנוכח
המאבק החברתי שהוביל להקמת ועדת החקירה וכדי לחזק את אמון הציבור בה.
יו"ר הוועדה ,ח"כ רם בן ברק ,הביע תמיכה בפתיחת הדיונים לציבור ואנחנו
נמשיך לעקוב ולעדכן .כי כשהדיונים חסויים  הדמוקרטיה צוללת.
לחצו על התמונה לצפות בראיון שלי עם יעקב אילון בערוץ הכנסת:

"אל תסתירו מהציבור את חקירת הצוללות"  ראש השב"כ לשעבר עמי אילון,
ynet
"ועדת החקירה לצוללות חייבת להיות פומבית ושקופה לציבור"  האלוף
במיל' אייל בן ראובןn12 ,
נייר המדיניות של זולת" :הבטחת שקיפות  פתיחת דיוני ועדה ובדיקה לעיני
ציבור"

חוקה לישראל  זה לא חלום
השלמת חוקה הומניסטית ,פלורליסטית ושוויונית בישראל  היא אחת המטרות
שנמצאות לנגד עיננו בכל עת .החודש נערך בוועדת החוקה של הכנסת כנס
מיוחד לציון  30שנים לחקיקתו של חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,בו השתתפו
נציגי זולת פרופ' פרנסיס רדאי וד"ר אדם שנער .הגשנו לוועדת החוקה נייר
עמדה עם הצעות לתיקונים שיעגנו את זכות השוויון בחקיקה.
בנוסף ,שר המשפטים גדעון סער מגיש לכנסת חוק יסוד חדש לזכויות נחקרים
בהליך פלילי .שלחנו לחברי הוועדה שניסחה את החוק הערות לנוסח המוצע,
לעיגון זכות השוויון גם בחוק זה.
"המהפכה שלא הושלמה"  ד"ר אדם שנער" ,ישראל היום"
נייר העמדה של זולת 30" :שנה לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו"
חוות דעת של זולת :הצעת חוק יסוד זכויות בחקירה ובמשפט הפלילי

הכנסו לאזור "קידום מדיניות" באתר שלנו
אנחנו עוסקים בקידום מדיניות מול כל מוקדי קבלת ההחלטות :כנסת ,ממשלה
ושומרי הסף השונים ,כגון משרד היועמ"ש .אם טרם נחשפתם לכל העבודה שלנו
בתחום ,אתם מוזמנים לאזור חדש באתר שלנו ,בו מרוכזים ניירות המדיניות
שאנחנו מגישים לגופים אלו לצד מכתבים רשמיים ,הצעות חוק ופניות שונות.
וזו רק

ההתחלה...

עוד על זולת בתקשורת
"את עבירת העלבת עובד ציבור יש למחוק מספר החוקים"  נשיאת זולת,
זהבה גלאון ,העין השביעית
"מה אפשר לעשות כדי להגביר ייצוג של מיעוטים בתקשורת?"  הדס בשן,
מנהלת הדיגיטל של זולת ,העין השביעית

אנחנו צריכים אתכן ואתכם כדי להמשיך
לא היינו כאן בלי התמיכה שלכם ברשתות ,בכנסים ובמפגשים .הרוח הגבית
שאתם נותנים לזולת מאפשרת לנו להשפיע על מקבלי ההחלטות ועכשיו הזמן
לעזור לנו בכל הכוח .אני מזמינה את כולכן וכולכם לתרום לנו כדי שנוכל להמשיך
ולקצור הישגים.

שלכן ושלכם,
עינת עובדיה
מנכ"לית זולת לשוויון וזכויות אדם

הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו !
לעדכונים שוטפים על פעילויות זולת בקרו בפייסבוק ,בטוויטר ,בערוץ היוטיוב וכמובן באתר שלנו











