שלום רב,
השנה מתחילה בסיבה לאופטימיות .הנאום של ראש הממשלה יאיר לפיד
באו"ם ,בו הכריז על אמון ברעיון שתי המדינות ועל הצורך בשוויון זכויות לכל
אזרחי המדינה  היה רגע חשוב ומשמח .כמובן שמילים זה לא מספיק ועלינו
לוודא שהן יהפכו למעשים .כארגון שדוגל בשוויון וזכויות אדם ושואף להשפיע על
סדר היום בישראל על ידי הצעות חוק וקידום מדיניות  זה גם התפקיד שלנו.
הנה קצת ממה שהתחדש אצלנו לאחרונה:

מתווה זולת לבחירות חופשיות
החודש השקנו את המתווה של זולת לבחירות חופשיות ושלחנו אותו למקבלי
ההחלטות .לצערי ,בהיבט של חופש המחאה  המצב רק הידרדר .לאחרונה
ארעו לא פחות מחמישה מעשי אלימות נגד מפגינים  בהוד השרון ,בראשון לציון,
בקיבוץ העוגן ,בגשר אולגה ואתמול שוב במחלף חמד .האמירה של מפכ"ל
המשטרה ,סנ"צ קובי שבתאי ,כי "במקרים קיצוניים יש לסגור את הרשתות
החברתיות כדי למנוע הסלמה בשטח" ,היא תגובה בעייתית .במקום להפנים את
תפקיד המשטרה כמי שצריכה להגן על המפגינים ,המפכ"ל מאיים בהגבלת
חופש הביטוי.
פניתי לשר לבטחון פנים עומר בר לב בבקשה שיתערב ויפקח באופן אישי
בנושא האלימות בגשרים .עד שהמצב ישתנה ,אם אתם מתכננים להפגין
במהלך החג ,או מכירים מישהו שמתכנן לעשות זאת ,שננו את זכויותיכם
שמפורטות באיגרת הזו.
לקריאת הנוסח המלא של המכתב לשר לבטחון פנים ,עומר בר לב

סקר ספטמבר של מדד זכויות האדם
בשבוע שעבר התפרסם במגזין ליברל סקר ספטמבר במדד זכויות האדם של
זולת ,בשיתוף עם המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן .בתשובה
לשאלה "האם מגיעות ליהודים יותר זכויות מאשר ללאיהודים" 46% ,מהנשאלים
ענו בתשובה חיובית .זה מספר שאי אפשר לחיות איתו.
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נתון מעניין נוסף שהתגלה בסקר ,הוא שיהודים וערבים דרגו באותו אופן את
הזכויות החשובות להן ביותר .גם אצל יהודים וגם אצל ערבים הזכות שדורגה
במקום הראשון היא הזכות להתפרנס בכבוד ובמקום השני  הזכות לשירותי
בריאות.
הניגוד בין סדרי עדיפויות דומים לבין תפיסת שוויון מעוותת ,היא משהו שנמשיך
לחקור בסקרים הבאים.
לממצאים המלאים של סקר ספטמבר באתר זולת ובמגזין ליברל
"שהכל נהיה בדברו" מאמר שלי בגיליון ספטמבר של ליברל

האם ישראל תצטרף לאמנת איסטנבול?
אחרי ששרת הפנים איילת שקד ניסתה לטרפד את חתימת ישראל על אמנת
איסטנבול ,המצהירה על מחוייבות במאבק נגד אלימות מגדרית  נדמה כי יש לנו
פריצת דרך .ראש הממשלה יאיר לפיד הביע נכונות לקדם את החתימה של
ישראל על האמנה .אנחנו נמשיך לעקוב ולראות האם הדבר יתממש ולהפעיל
את כוחנו ככל שאפשר כדי להתקדם לחתימה.
לקריאת נייר העמדה של זולת על הצטרפות ישראל לאמנת איסטנבול
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אנחנו זקוקים לכם!
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.

כן ,אני רוצה להתחיל את השנה עם תרומה לזולת!
שנה טובה,
שנה של שוויון וזכויות אדם
עינת עובדיה
מנכ"לית זולת
לעדכונים שוטפים על פעילויות זולת בקרו בפייסבוק ,בטוויטר ,בערוץ היוטיוב וכמובן באתר שלנו
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