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  הרשימה הערבית המאוחדת - מצע

  1) סיום הכיבוש הישראלי והקמת מדינה פלסטינית ובירתה ירושלים המזרחית

  2) פינוי ההתנחלויות בשטחים הפלסטינים הכבושים.

  3) הפסקת מדיניות הפקעת האדמות, הריסת הבתים, וייהוד ירושלים

  4) מתן זכות השבות לפליטים הפלסטינים לפי החוק הבינלאומי

  5) שחרור כל האסירים הפלסטינים.

  6) נסיגת ישראל מכל האדמות הערביות הכבושות מאז 1967 כולל הגולן הסורי ודרום

 לבנון.

  7) סיום המצור מעל עיראק וסודאן ולוב וחיזוק השיתוף הבין ערבי.

  8) הכרה במיעוט הערבי כמיעוט לאומי עם כל הזכויות, ודחית מדיניות החלוקה העדתית

 במגזר הערבי בישראל.

  9) חיזוק הדמוקרטיה בישראל שצריכה להיות מדינת כל אזרחיה.

  10) חקיקת חוקה בישראל שמכירה באזרחיה הערבית כמיעוט לאומי ושינוי הסמלים

 במדינה כדי שיהיו בהתאם.

  11) ביטול חוק השבות הגזעני.

  12) דחיית גיוסם של הערבים בצה"ל.

  13) ייצוג הולם של הערבים במוסדות במדינה לפי יחסם מהאוכלוסייה.

  14) התנגדות לגזענות וחקיקת חוקים למגרה.

  15) מאבק למען שלום בינלאומי, והפחתת מרוץ החימוש במזרח התיכון ותמיכה בתנועות

 השחרור הלאומי ובמיוחד בתנועה הלאומית הכורדית ובקוסובו.
 - החזרת העקורים ליישוביהם במיוחד איקרת ובירעם.

 - הכרה בישובים הערבים הלא מוכרים.
 - הקמת מועצה אסלאמית עליונה ושחרור נכסי הואקף המוסלמי.

 - הקצבת תקציבים מתאימים לרשויות המוסלמיות ומקומות הקודש למוסלמים לנוצרים
 ודרוזים.

 - הפסקת הפקעת האדמות והחזרתם לבעליהם החוקיים בנגב ובמשולש במיוחד אלרוחה
 ואום אלסתאלי.

 - פתרון בעיות השיכון במגזר הערבי, הקמת ועדות תכנון ובניה מקומיות ורישוי כל
 הבתים הקיימים.

 - סיום האפליה בתחום הרווחה והשירותים הסוציאליים.
 - שיפור מעמדה של האישה הערבייה בהתאם לדרישות המודרניזציה.

 - פתרון בעיות החינוך והתרבות במגזר הערבי והכשרת כוח האדם המתאים לצרכים
 החדשים, של המגזר הערבי והמדינה.
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 חזרה לדף הרשימה

 - שוויון תקציבים בין יהודים וערבים בתקציבי משרד המסחר והתעשייה התרבות
 והספורט, איכות הסביבה, הרשויות המקומיות.

 - שיפור תנאי המאסר במדינה, ושחרור כל האסירים הפוליטיים, והקמת תוכניות לשיקום
 האסירים.
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