שלום רב,
הבחירות מתקרבות וקשה שלא להרגיש את המתיחות והאלימות ברחוב
הישראלי .רק בסוף השבוע האחרון הותקפו באבנים מפגינים של קריים מיניסטר
בגשר ראשונים ואם ללמוד מהטיפול הלקוי של המשטרה בעניין  תקריות כאלה
רק ימשיכו.
עבורנו זה לא חדש :חופש הביטוי בישראל נמצא כבר שנים תחת מתקפה.
אלימות נגד מפגינים היא עניין שבשיגרה; ובמקביל ,משתוללת תופעת הפייק ניוז
שהממסד לא מנסה לעצור על אף שיש לו את הכלים לכך .הדבר רק מתגבר
ומקבל משנה תוקף בתקופת בחירות .כוחות אנטי דמוקרטים כבר מיומנים בניצול
הפרצות כדי להתחזק .אסור לתת להם להמשיך לעשות זאת.

תרמו לזולת
מכון זולת גיבש מתווה לבחירות חופשיות שכולל שלושה עקרונות יסוד :בלימת
פייק ניוז שנעשה במטרה להטות את תוצאות הבחירות; ביצור חופש המחאה
מפני המתקפות האלימות והגנה על פרטיות הבוחרים ,על ידי פיקוח על
המפלגות ומניעה של זליגת פרטים אישיים של אזרחים.

אנחנו קוראים למקבלי ההחלטות לאמץ את המתווה שלנו .פנינו לראש
הממשלה יאיר לפיד בבקשה להקים ועדות בין משרדיות ליישום סעיפי המתווה
באופן מיידי .כמו כן פנינו למפכ"ל המשטרה סנ"צ יעקב שבתאי בבקשה שינחה
את השוטרים להגן על מפגינים ,וכן ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית ,השופט יצחק
עמית ,בהמלצה להנהיג יד קשה ונחושה נגד פייק ניוז בתקופת הבחירות ולראש
הרשות להגנה על פרטיות ,עו"ד גלעד סממה ,בבקשה לנקוט בצעדים
אקטיביים לפיקוח על המפלגות ולהבטחת פרטיות הבוחרים.

לקריאת הנוסח המלא של מתווה זולת להגנה על בחירות חופשיות
"על המפכ"ל להבהיר לפקודיו :המשטרה אינה מליציה"  מאמר שלי ב"הארץ"

פספסתם את אחד הניוזלטרים הקודמים? כולם כאן

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 .תרמו לנו כדי שנוכל להמשיך ולקצור הישגים.

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

מנכ"לית זולת לשוויון וזכויות אדם

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











