שלום רב,
היום נפטר ח"כ לשעבר אילן גילאון ז"ל ,הלוחם המיתולוגי למען זכויות האדם.
אילן הקדיש את חייו למען שוויון ,צדק חברתי ,סיום הכיבוש וכל מה שאנחנו
מאמינות ומאמינים בו" .אילן עשה פוליטיקה של חמלה ואנושיות" ספדה לו
נשיאת זולת ,זהבה גלאון .אני מסכימה עם כל מילה .אני יכולה עוד לשמוע את
אילן אומר את אחד המשפטים שכה אפיינו אותו ואת ההוויה שלו" :החוק היחיד
שאי אפשר לחוקק הוא שצריך להיות בן אדם״.
אחשוב על אילן השבוע כאשר אפקוד ,כבכל שנה ,את טקס יום הזכרון
הישראליפלסטיני; ובחגיגות יום העצמאות .המאבק על דמותה של ישראל
מתנהל לנגד עינינו ואל לנו להפקיר את השטח לכוחות מתלהמים ,אלימים
ומשסעים מהימין.
הנה חלק ממה שעשינו בחודש החולף במכון זולת:

חקיקה נגד פייק ניוז :חייבים לתקן את חוק הבחירות
החודש הגשנו לכנסת נייר עמדה עם הצעה לתיקון חוק הבחירות ,עם דגש על
שיטות להגבלת פייק ניוז .הצורך בתיקון הזה היא אחת המסקנות של הדוח
שפרסמנו על פייק ניוז ופגיעתו בזכויות אדם ,אשר היה בסיס לדיון מיוחד בוועדת
החוקה של הכנסת.
בין אם ישראל תלך לבחירות בקרוב ובין אם לאו  יש לעדכן ולחזק את הוראות
החוק הקיימות ולהתאימן למאבק בתופעת ההפצה של ידיעות כוזבות ,במטרה
להפריע לקיום בחירות דמוקרטיות וחופשיות ,תוך התייחסות ורגישות לצורך להגן
במקביל על חופש הביטוי.
לקריאת נייר העמדה של זולת" :פייק ניוז והפגיעה בזכויות אדם :הצעות תיקון
חוק הבחירות )דרכי תעמולה(
לקריאת הדוח המלא" :פייק ניוז והפגיעה בזכויות אדם  אתגרים ודרכי
התמודדות"
דיון מיוחד בוועדת החוקה על הדוח

מדוע לא מתכנסת ועדת החקירה לפרשת הצוללות?
בחודש שעבר עדכנו אתכם בהישג לזכות הציבור לדעת ,כאשר עבדנו יחד עם
ארגונים נוספים והבאנו לכך שדיוני ועדת החקירה הממלכתית לפרשת
הצוללות ,יערכו בדלתיים פתוחות.

חודש עבר מאז ולצערי ועדת החקירה עדיין לא התכנסה .אין מנוס מלהסיק
שלגורמים במערכת הבטחון יש משהו להסתיר .כתבתי על הנושא לאתר "עין
השביעית" ובדעתנו לרדת לשורש העניין  הוועדה הזו חייבת להתכנס והתחיל
לעבוד למען הציבור.
"צוללים בתירוצים"  קראו את המאמר המלא שלי באתר "העין השביעית"

קידום חקיקה להקמת מחלקה לעבירות מין בבתי
המשפט
שמחנו לחבור החודש לפעילות הפרלמנטרית של ח"כ מיכל רוזין )מרצ(
שמקדמת זו תקופה ארוכה ,חקיקה שתבטיח הקמתה של מחלקה מיוחדת
לעבירות מין בבתי המשפט .ההצעה של ח"כ רוזין מבוססת על הצורך
בהתמקצעות של שופטים בעבירות מין ,בהורדת עומס מהם וברכישת הבנה
בתחומים חוץמשפטיים ,ובמיוחד ההיבט הרגשי .השלמנו עבור ח"כ רוזין ניסוחה
של הצעת חוק שהונחה על שולחן הכנסת.
לקריאת הנוסח המלא של הצעת החוק

וזה לא הכל...

וזה לא הכל...
חתמנו לצד ארגוני נשים נוספים ,על מכתב לרה"מ נפתלי בנט בדרישה לעצור
את תפוצת הנשק במרחב האזרחי
"באוקראינה מתבצע רצח עם ואנחנו שולחים כמה קסדות" ,טור של נשיאת
זולת ,זהבה גלאון ב"הארץ"
"להגן על כלבי השמירה"  טור של נשיאת זולת ,זהבה גלאון במגזין ליברל

הימים הקרובים יבטאו את מורכבות החיים המשותפים :אני רוצה לאחל יום
עצמאות שמח ואיד פיטר סעיד לחברותינו וחברינו המוסלמים .עכשיו הזמן לעזור
לנו בכל הכוח .תרמו לנו כדי שנוכל להמשיך ולקצור הישגים.

כן .אני רוצה לתרום לזולת!
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











