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מ צ ע ד ע ם ל ב ח ירו ת לכנ ס ת ה ,19-נו ס ח מ לא
בב חירות לכנסת ה 19-שיתקיימו בינואר  2013עומדות על סדר היו ם שתי שאלות גורליות :הראשונה נוגעת לקפאון
מדיני ,שיוביל לאינתיפאדה שלישית ולעימות חמור ע ם הפלסטיני ם והעול ם הערבי .השניה עניינה תכנית צנע
וקיצוצי ם דרסטית ,שמשמעותה אבטלה ,עוני והרס שירותי ם חברתיי ם .מ חד ,הר חוב הפלסטיני מסרב לקבל את
הכיבוש כעובדה מוגמרת ,ומאידך ,שכבות ר חבות ב חברה הישראלית מתנגדות לקפיטליז ם ה חזירי שהשתלט על
ישראל .התסיסה העממית העמוקה שפרצה בקיץ  2011מצביעה על האפשרות לשינוי .דע ם השתתפה באופן פעיל
בתנועת המ חאה ,והיא עוסקת בעשייה חברתית יומיומית בקרב עובדי ם יהודי ם וערבי ם.
דע ם מציעה לציבור בישראל מצע של שינוי מהפכני ,שבמרכזו קריאה לסיו ם הכיבוש ובניית חברה המושתתת על
שוויון וצדק חברתי .פתרון הבעיה הפלסטינית והשלו ם מהווה תנאי הכר חי לבנייתה של חברה צודקת ,שבה מוצאו
של אד ם לא יהיה מכשול בפני השתלבותו המלאה ב חברה.
 Iהפרק המדיני :
 .1דע ם קוראת לסיו ם הכיבוש ,הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות ה  4 -ליוני  ,1967ופירוק כל ההתנ חלויות.
הסכמי אוסלו סיכלו את האפשרות להגיע לפתרון של שתי מדינות ,ישראלית ופלסטינית .ב חסות ההסכ ם סללה
ישראל כבישי ם עוקפי ם והר חיבה גושי התנ חלות ,המונעי ם את הקמתה של מדינה פלסטינית בעלת רצף
טריטוריאלי .ההסכמי ם ג ם הנצי חו של תלות כלכלית מו חלטת של הפלסטיני ם בישראל .בצל הקפאון המדיני
התפת חו בהתנ חלויות קבוצות פשיסטיות המטילות טרור על הפלסטיני ם ,משתלטות על שט חיה ם ב חסות הצבא,
ומהוות נטל כלכלי ובט חוני על העובדי ם בישראל .הסכ ם שלו ם יציב ובר קיימא מ חייב את סיו ם הכיבוש ,פירוק כל
ההתנ חלויות והקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות  ,1967שירושלי ם המזר חית היא בירתה.
המשבר הכלכלי בגדה המערבית ,ואזלת יד הרשות הפלסטינית ,יגרמו במוקד ם או במאו חר להתפרצות אינתיפאדה
עממית ,שתהיה מכוונת נגד סמלי הרשות המוש חתי ם ,ובראש ם הנשיא מ חמוד עבאס )אבו מאזן( וראש הממשלה
סלא ם פיאד .אינתיפאדה זו תעמיד מ חדש על סדר היו ם הישראלי את הנושא הפלסטיני בכל עוצמתו .ישראל לא
תוכל להבטי ח לעצמה יציבות פוליטית וכלכלית ללא פתרון שורשי של הבעיה הפלסטינית.
 .2דע ם תומכת באביב הערבי ,ובמאבקו של הע ם הסורי ,וקוראת לשלו ם ע ם המשטר העתידי בסוריה ,על בסיס סיו ם
הכיבוש של רמת הגולן.
דע ם רואה במהפכות הדמוקרטיות בעול ם הערבי מפת ח לשינוי הי חסי ם בין ישראל ושכנותיה .האביב הערבי נושא
מסר של דמוקרטיה וצדק חברתי ,ומהווה גשר לבניית י חסי ם בריאי ם ושוויוניי ם בין חברה ישראלית הדורשת שלו ם
וצדק חברתי ,לבין העול ם הערבי הסובב אותה .העובדי ם בעול ם הערבי נאבקי ם נגד המדיניות הכלכלית הנאו
ליברלית ,נגד י חסי הון שלטון ,ונגד הש חיתות והעדר הדמוקרטיה ,ובכך מייצגי ם ג ם את האינטרסי ם של העובדי ם
בישראל.
דע ם עומדת לצידו של הע ם הסורי במאבק הגבורה נגד משטר אסד הקפיטליסטי ,המוש חת ,והדיקטטורי ,ומצרפת
את קולה לקריאת הע ם הסורי להפיל את הרודן .בסוריה מתר חש כיו ם רצ ח ע ם על ידי שליט הממיט חורבן על עמו,

ונא חז בשלטון המניב רוו חי עתק למשפ חתו .הע ם הסורי דורש חירות ,דמוקרטיה וקץ לרודנות.
דע ם חותרת להגיע לשלו ם ע ם הממשלה הנב חרת העתידית של הע ם הסורי ,על בסיס סיו ם הכיבוש של רמת הגולן.
 IIהפרק הכלכלי :
דע ם היא מפלגה סוציאליסטית ,הרואה בעבודה ,ולא ברוו ח ,את זכותו הטבעית של כל אד ם ,ואת מקור הצמי חה של
הכלכלה וה חברה .מדינת ישראל אימצה את השיטה הקפיטליסטית הנאו ליברלית ,המטפ חת את בעלי ההון על
חשבון העובדי ם .ממשלות ישראל אימצו ב 25-השני ם הא חרונות את כלכלת השוק ,שבה הרוו ח ולא העבודה הוא
מנוע הצמי חה של המשק .מדיניות זאת גרמה לעוני משווע של מאות אלפי ם ,לריסוק רשת הביט חון של קצבאות
הביטו ח הלאומי ,ה חינוך ושירותי הבריאות חינ ם ,ולהיווצרות ם של פערי ם חברתיי ם אדירי ם .כך נוצרה שכבה דקה
של מתעשרי ם ,ומנגד המוני מתרוששי ם ועניי ם .כך הוטל על כתפי העובדי ם נטל המסי ם למימון הוצאות הממשל
 .1נגד ההפרטה :הלאמה של שירותי ם חברתיי ם ,ושל מפעלי ם שנסגרי ם.
ההפרטה עומדת במרכז המדיניות הכלכלית השלטת .משאבי ם לאומיי ם חיוניי ם כמו גז ,מי ם ו חשמל נמכרי ם בזול
לידיי ם פרטיות באמתלה שיש להפוך אות ם לרוו חיי ם ,וכך ג ם הת חבורה ,מפעלי ם ממשלתיי ם ,אוצרות טבע ,רשויות
ציבוריות ,השיכון ,הבריאות ,ה חינוך ,הרוו חה וקרנות הפנסיה .מא חר וכאשר המשאבי ם והשירותי ם שהופרטו
נקלעי ם למשבר ,הממשלה מעניקה לה ם סיוע על חשבון הציבור ,בפועל מדובר במדיניות של הפרטת הרוו חי ם
והלאמת ההפסדי ם .דע ם דורשת מהממשלה להלאי ם מ חדש את השירותי ם ה חברתיי ם ,ולק חת א חריות על
ביט חונ ם האישי ,ה חברתי והכלכלי של התושבי ם .דע ם דורשת מהממשלה להלאי ם תעשיות מקומיות העומדות
להמכר למשקיעי חוץ ,ומפעלי ם שפושטי ם את הרגל.
 .2מיסוי :דע ם דורשת להעלות את מס ה חברות ולהוריד את מיסוי העובדי ם.
בנוסף למכירת נכסי ציבור לבעלי הון ,הקפיטליז ם הניאו ליברלי מעניק לה ם ג ם הקלות מס .ככל שרוו חיה של חברה
גדלי ם ,כך יורד חלקה הי חסי בתשלו ם המסי ם .הקלות המס ל חברות זרות ,וההורדה של מס ה חברות ותשלומי
הביטו ח הלאומי למעסיקי ם ,יוצרות גן עדן למשקיעי ם .מדיניות זו מובילה למ חסור תקציבי ,והתוצאה היא הגדלת
נטל המסי ם על העובדי ם ,והר חבת הפערי ם ה חברתיי ם .דע ם דורשת להעלות את מס ה חברות כדי להוריד את הנטל
הרובץ על כתפי העובדי ם ולצמצ ם את הפערי ם ה חברתיי ם.
המדיניות התקציבית של ישראל אימצה את תורת קרן המטבע הבינלאומית ,הדורשת "ממשלה קטנה ורזה" ,וגרעון
תקציבי שלא עולה על  3%מהתוצר הלאומי .מאז  1985הובילו ממשלות ישראל קו של קיצוץ בהוצאות הממשלה.
כתוצאה מכך ,התר חבה מאוד העסקת עובדי ם באמצעות קבלני ם ומיקור חוץ ,תוך פגיעה אנושה ביציבות
התעסוקתית של מאות אלפי ם ובעתיד ם .קיצוץ זה בא לידי ביטוי ג ם בפגיעה קשה בקצבאות הביטו ח הלאומי,
ב חינוך ,בבריאות ובדיור.
דע ם תובעת מהממשלה א חריות לדאוג ליצירת מקומות עבודה והר חבת השירותי ם הציבוריי ם ,שי חד מהווי ם מפת ח
ליציבות הכלכלית וה חברתית .במקו ם לכפות תכנית צנע בשעת משבר ,דע ם קוראת להר חיב את התקציב על מנת
לספק שירותי ם ציבוריי ם הולמי ם לשכבות ה חלשות ,להבטי ח את הפנסיות ,להאיץ את הפעילות הכלכלית על ידי
השקעה בתשתיות והזרמת כספי ם למשק ,לספק דיור ציבורי ,ולהטיל את מלוא הנטל התקציבי על בעלי ההון.
 .3תקציב המדינה :הר חבת הגרעון התקציבי ,וקיצוץ בתקציב הביט חון.
דע ם קוראת לקיצוץ חד בתקציב הביט חון הבזבזני ,המטפ ח את שכר ם של אנשי הקבע ,מנצי ח את הכיבוש
וההתנ חלויות ,ומעודד הרפתקאות מל חמתיות מסודן ועד איראן .ישראל מנהלת בפועל שתי כלכלות :כלכלת רוו חה

בהתנ חלויות ,וכלכלה קפיטליסטית נאו ליברלית בתוך ישראל ,כאשר הא חת מסבסדת את השנייה .הקיצוץ בתקציב
הביט חון הוא הדרך הנכונה להעביר את משאבי המדינה לת חומי ם אזר חיי ם ,ולעודד את התעסוקה ,הרוו חה,
ה חינוך ,הדיור והבריאות .דע ם דורשת לבטל את חוק ההסדרי ם שמאפשר לבצע מדיניות כלכלית ללא הליך תקין.
 .4יוקר המחיה :דע ם דורשת לה חזיר את הפיקו ח על המ חירי ם ,לסבסד ת חבורה ציבורית ,ולהפעיל את הסכ ם
תוספת היוקר שבוטל.
ישראל היא א חת המדינות היקרות ביותר בין המדינות המפות חות ,דבר שהבעיר את מ חאת קיץ  .2011רמת השכר
קופאת על שמריה ,בעוד מ חירי המצרכי ם הבסיסיי ם והדיור מאמירי ם בהתמדה .מי ם ,דלק ,חשמל ,ת חבורה ,מוצרי
מזון ,טלוויזיה ,חינוך ,וביטו חי בריאות מתייקרי ם בהתמדה .תקציבה של משפ חה ממוצעת אינו מכסה את
הוצאותיה.
יוקר המ חיה נובע ממדיניות של הסרת הפיקו ח על המ חירי ם ,וביטול הסבסוד ,שמיטיבי ם ע ם המונופולי ם .המדינה
מוכרת זיכיונות ל חברות ישראליות וזרות בכל ת חומי ה חיי ם ,בנקאות ,תקשורת ,חברות ביטו ח ,קופות חולי ם וענקיות
המזון ,ומאפשרת להן לעשות רוו חי עתק על חשבון הציבור .הניסיון מוכי ח שפתי חת השוק לת חרות גלובלית גורמת
לאבדן מקומות עבודה ,והורדת המ חירי ם הנלוות היא קצרת טוו ח בלבד.
התשובה ליוקר ולש חיקה בכו ח הקניה טמונה בה חזרת הפיקו ח ,בסבסוד הת חבורה הציבורית ,בהלאמת
השירותי ם ה חיוניי ם ובבניית דיור ציבורי .בנוסף יש להפעיל מ חדש את מנגנון תוספת היוקר שבוטל מאז שנת
 .2004דע ם דורשת לתגמל את כלל העובדי ם במשק על התייקרות באמצעות הסכמי תוספת יוקר שנתיי ם.
 .5תעסוקה :דע ם פועלת לאגד את העובדי ם הבלתי מאורגני ם ,לה חיל הסכמי ם קיבוציי ם על כלל העובדי ם בענפי
המשק השוני ם ,לבטל את תופעת עובדי הקבלן ,ולהפסיק את ייבוא העובדי ם הזרי ם בכבילה.
תנאי התעסוקה בישראל מהווי ם צירוף של שכר נמוך ,העסקה פוגענית ,ואפליה ברורה בין מרכז ופריפריה ,בין
יהודי ם וערבי ם ,בין גברי ם ונשי ם .שכבה מצומצמת של עובדי ם בת חומי הטכנולוגיה והפיננסי ם מרווי חה משכורות
גבוהות .ההבדלי ם בין עובדי כפיי ם ועובדי הצווארון הלבן הולכי ם ונש חקי ם ומשתווי ם סביב שכר המינימו ם.
כמה גורמי ם מביאי ם למצב זה :ראשית ,כתוצאה מהפרטת השירותי ם והמפעלי ם ,מרבית העובדי ם אינ ם מאורגני ם,
ומועסקי ם מבלי ש חלי ם עליה ם הסכמי ם קיבוציי ם .ההפרטה הצלי חה להוזיל את עלות כו ח העבודה .שנית,
התר חבות מגזר עובדי הקבלן ,שהפכו למגזר מקופ ח המת חרה ע ם העובד הקבוע ,ובכך מ חליש את כו ח המיקו ח
של העובדי ם.
דע ם פועלת למען ארגון העובדי ם שאינ ם מאורגני ם באיגודי ם מקצועיי ם ,ול חתימה על הסכמי ם קיבוציי ם ,שיבטי חו
את זכויותיה ם הסוציאליות ואת הביט חון התעסוקתי שלה ם .דע ם קוראת לה חיל את ההסכמי ם הקיבוציי ם על עובדי
העמותות המופרטות ,ולבטל את תופעת עובדי הקבלן.
 .6מהגרי עבודה ופליטים :דע ם פועלת להפסיק את ייבוא העובדי ם הזרי ם בכבילה ,ותומכת במתן מקלט מדיני
לפליטי ם .דע ם קוראת להסדרת נושא התעסוקה של מהגרי העבודה ,פליטי ם ועובדי ם פלסטיני ם מהשט חי ם
הכבושי ם ,תוך איגוד ם והעסקת ם על פי חוקי ההעסקה בישראל .דע ם ומתנגדת לכליאה ,גירוש ופגיעה בזכויות
האד ם של מהגרי עבודה ופליטי ם.
מהגרי העבודה ,המגיעי ם לישראל כשה ם שקועי ם ב חובות עקב תשלומי ם גבוהי ם לקבלן שייבא אות ם ,הופכי ם
בפועל לעובדי ם בתנאי כבילה ,ללא זכויות סוציאליות או הגנה ,וללא יכולת מיקו ח על תנאי העסקת ם .מהגרי העבודה
חשופי ם לניצול ,לרדיפה ,גירוש והפרדת משפ חות הפוגעת בזכויות האד ם שלה ם .התוצאה היא הורדת גובה שכר
העבודה,במשק ,ויצירת אבטלה במגזר ה חקלאות ,הבנין והסיעוד .מדיניות הדלת המסתובבת של מהגרי עבודה,

משרתת חברות כו ח אד ם המרווי חות הון עתק תמורת אשרות העבודה ,ואת המעסיקי ם המקבלי ם לידיה ם כו ח
עבודה זול המועסק בתנאי כבילה ,ללא זכויות סוציאליות או הגנה .תופעה זו גורמת למשיכת השכר למטה ,ויוצרת
אבטלה בענפי ה חקלאות ,הבנין והסעוד.
 IIIאפליה מגדרית :
שוויון מלא בין המינים :
דע ם פועלת לקידו ם נשי ם בכל ת חומי ה חיי ם :פוליטיקה ,כלכלה ,תרבות ו חברה .שוויון מלא בין נשי ם וגברי ם ,ושימת
קץ ל חלוקת העבודה המסורתית ביניה ם ,הוא האינטרס המשותף של שני המיני ם ושל כלל ה חברה .קידו ם מעמד
האישה ,והסרת נטל הבית והמשפ חה המוטל היו ם על כתפי האישה באופן בלעדי ,מצריכי ם שירותי ם חברתיי ם
מפות חי ם ויציאה מהעוני ,שנשי ם מהוות את מרבית קורבנותיו .פעילות דע ם מהוות כו ח מניע ודומיננטי בהנהגת
המפלגה ,ועומדות בראש המאבק לשינוי חברתי ופוליטי.
 .1נשים בעבודה :מען נאבקת למען שוויון הזדמנויות לאישה בעבודה ,דורשת להגביר את אכיפת ה חקיקה בנושאי
השוואת תנאי השכר בין נשי ם לגברי ם ,ומניעת אפליה בגין הריון ולידה .דע ם דורשת תמיכה ממשלתית ביו ם
לימודי ם ארוך ,סבסוד מעונות יו ם לנשי ם עובדות ,הכרה בהוצאות טיפל בילדי ם לצורכי מס ,וסיוע למשפ חות חד
הוריות .דע ם מתנגדת להארכת גיל הפרישה לנשי ם.
אפליית נשי ם בעבודה היא תופעה נפוצה ב חברה הישראלית .נשי ם משתכרות פ חות מגברי ם על אותה עבודה ,הן
מודרות ממרכזי ההשפעה הכלכליי ם והפוליטיי ם ,ועוסקות ב"מקצועות נשיי ם" שמשכורת ם נמוכה .פקידות ,עובדות
נקיון ,מורות ועובדות סוציאליות נמצאות בת חתית סול ם השכר .כמו כן ,נשי ם נתונות להטרדות מיניות בעבודה.
מ חיר ם של מעונות היו ם והגני ם הופכי ם את יציאתה של האישה לעבודה ללא כדאית למי שאינה משתכרת שכר
גבוה .רוב הנשי ם העובדות נאלצות לעמוד בנטל הכפול של עבודה ,ת חזוקת הבית ו חינוך הילדי ם .היכן שאין יו ם
לימודי ם ארוך ,נשי ם מתקשות לעבוד במשרה מלאה.
העוני ,האבטלה והעבודה במשרות זמניות הן תופעות נפוצות יותר בקרב נשי ם .רוב הנפגעות מהקיצוצי ם
הממשלתיי ם ומהקיצוץ בשרותי הבריאות וה חינוך הן נשי ם ,הן משו ם שרוב המועסקי ם במשרדי ממשלה הן נשי ם,
והן משו ם שנשי ם העוברות את המעגל של הריון ,לידה וגידול ילדי ם זקוקות יותר לשירותי בריאות ו חינוך .ד חיית גיל
הפרישה פוגעת בבריאותן ובמצבן הכלכלי של נשי ם ,משו ם שהיא כופה על נשי ם לעבוד ג ם כשבריאותן אינה
מאפשרת זאת ,ודו חה את קבלת קצבת הזקנה ,המאפשרת להן להזדקן בכבוד.
 .2דיני אישות וזכויות אדם :דע ם דורשת להפריד באופן מו חלט בין הדת למדינה ,ולספק שירותי נישואי ם ,גירושי ם
וקבורה אזר חיי ם.
אי ההפרדה בין הדת למדינה כופה את הפירוד המלאכותי בין בני דתות שונות ובכך מעמיקה את הגזענות
והבדלנות בין יהודי ם ,מוסלמי ם ונוצרי ם .היא פוגעת בעקרון האזר חות השווה לכל בני האד ם ללא קשר ללאומיות ם,
דת ם ,צבע ם ומינ ם .היא כופה את מצוות הדת על חילוני ם ,וכופה על נשי ם חוקי אישות המפלי ם אותן לרעה .דע ם
תפעל למען מדינה חילונית ,שתפקיע את דיני האישות מבתי דין רבניי ם לטובת בתי דין לענייני משפ חה ,ותאפשר
ב חירה חופשית של בני/ות זוג .דע ם דורשת להפקיע את בתי הקברות מהממסד הדתי ,לאפשר קבורה חילונית.
 .3אלימות נגד נשים :דע ם דורשת להגביר את האכיפה והענישה של חקיקה הנוגעת לס חר בנשי ם ,זנות ,הטרדה
ותקיפה מינית.
 IVאיכות הסביבה :

דע ם דורשת להפסיק את הפרטת המשאבי ם הציבוריי ם ואוצרות הטבע בארץ ,ולמקס ם את חלקו של הציבור בה ם.
דע ם דורשת להשקיע משאבי ם בת חומי התשתיות ,להר חיבה ולייעל את מערך הת חבורה הציבורית בארץ .ולסגור
את מרכזי הערי ם לרכב פרטי לטובת תנועה ציבורית אלטרנטיבית ונקייה .דע ם תפעל לה חזרת תאגידי המי ם
לרשויות המקומיות.
הכלכלה הקפיטליסטית ,המבוססת על הפרטה ומדדי צמי חה ותל"ג ,יונקת משאבי ם טבעיי ם נדירי ם ומוגבלי ם
לטובת שכבה צרה של בעלי הון ואינטרסי ם .ללא מאבק נגד בעלי ההון וההפרטה ,הדורות הבאי ם ייאלצו להיל ח ם
על משאבי אנרגיה ,מי ם ,קרקעות ו חופי ם שזמינות ם אבדה לבלי שוב .רוו חי עתק ,שהושגו בפרויקטי ם של מ חצבי ם
ונדל"ן ,ה ם בהגדרה גזל של מקורות חיי ם וקרקע זמינה מהדורות הבאי ם.
 Vהאוכלוסייה הערבית בישראל :
אפליה ממוסדת והפרדה :
אזר חיה הערבי ם של מדינת ישראל ,המהווי ם  20%מהאוכלוסייה ,סובלי ם מאפליה ממוסדת מאז קו ם המדינה.
הפקעת אדמות מסיבית ,מניעת כל אפשרות פיתו ח ליישובי ם ערבי ם ,והעדפה של יישובי ם יהודי ם סמוכי ם ,כל אלה
יצרו מציאות בה הערבי ם ה ם אזר חי ם סוג ב' .ההזנ חה המכוונת של שכונות ויישובי ם ערבי ם ,ה חקיקה הגזענית,
וההדרה השיטתית של האזר חי ם הערבי ם ממרכזי הה חלטה והעשייה הפוליטיי ם והכלכליי ם ,חושפי ם את מגבלותיה
של הדמוקרטיה הישראלית ,המפלה בצורה שיטתית את האזר חי ם הערבי ם .ג ם א ם אינו מצהיר על כך ,הממסד
מתיי חס לערבי ם כאל סכנה דמוגרפית וסיכון ביט חוני פוטנציאלי.
העדר תשתיות כלכליות ואפליה בהקצאת משאבי ם ,יצרו מציאות של עוני והרס חברתי קשה ביישובי ם הערבי ם.
למעלה ממ חצית המשפ חות הערביות חיות מת חת לקו העוני ,ושיעורי האבטלה ביישובי ם הערבי ם גבוהי ם בהרבה
מהממוצע הארצי .מציאות זו מזינה את הניכור הגובר בין האזר חי ם הערבי ם והאזר חי ם היהודי ם ,כאשר דעות
קדומות ושנאה הדדית מפרידות בין שתי האוכלוסיות .הגזענות כלפי ערבי ם וכלפי זרי ם הפכה למגיפה חברתית,
אותה מטפ חות מפלגות הימין ,ומנצלות אותה באופן ציני כדי למשוך את אהדת בו חריהן.
ההפרדה וה חשדנות כלפי הערבי ם מהוות מכשול אדיר בפני האפשרות להתמודד ע ם מדיניותה הקפיטליסטית של
הממשלה .העוני וההזנ חה ,הפוגעי ם קשות באוכלוסייה הערבית ,אינ ם פוס חי ם ג ם על חלקי ם נר חבי ם באוכלוסייה
היהודית ,אלא שהגזענות והלאומנות מסיטות את האוכלוסייה היהודית העניה לכוון הימין .המאבק לצדק חברתי
נסוג בפני הא חדות הלאומית והשנאה כלפי הערבי ם.
הסתגרות ומנהיגות כושלת :
בעשור הא חרון ה חברה הערבית עוברת תהליכי הסתגרות ,והיא נתונה להשפעה לאומנית דתית ,הדו חפת אותה
לעבר שמרנות ,פסיביות וייאוש ,שאינ ם מאפשרי ם שינוי .נסיגה זו מ חזקת את המבנה הפטריארכלי ,פוגעת במעמד
האישה ,נותנת לגיטימיות לאלימות ,וכך מאיימת על המרק ם ה חברתי.
חוסר האוני ם של האוכלוסייה הערבית הינו תוצאה של אפליה ממסדית ,אבל הוא מו חרף על ידי מנהיגות כושלת
בכנסת וברשויות המקומיות .כדי ההנהגות הערביות נוהגות להאשי ם את ממשלות ישראל בכל ,ג ם כאשר מדובר
בשאלות שנוגעות למציאות הערבית הפנימית .במקו ם לפעול נגד האופי הפטריארכלי והשמרני של ה חברה
הערבית ,המנהיגות הערבית משתמשת בו על מנת להדק את שליטתה בציבור הערבי .הרשויות הערביות ,שיכלו
להיות מנוף לטיפול בבעיות אלו ,הפכו לש ם נרדף לש חיתות ,חוסר מעש ומינוי מקורבי ם.
דע ם חותרת ליצור שינוי פנימי עמוק ב חברה הערבית ונאבקת נגד הש חיתות ,המבנה הפטריארכאלי משפ חתי,

השמרנות ,ודיכוי האישה הערבייה ,ופועלת להעצמה כלכלית ,אישית ו חברתית של נשי ם ערביות .דע ם רואה
בסל חנות של ה חברה הערבית כלפי אלימות המופנית נגד נשי ם וילדי ם ,את המקור להתפשטות האלימות ,שהפכה
למגיפה חברתית .דע ם מעמידה סדר יו ם אלטרנטיבי ,שבמרכזו שינוי פנימי של ה חברה הערבית והפת חותה
לשותפות ע ם גורמי ם חברתיי ם שמאליי ם בר חוב היהודי ,י חד ע ם המאבק נגד הגזענות ב חברה הישראלית ,ובעד
שוויון זכויות מלא ובלתי מותנה של האוכלוסייה הערבית.
 .1תעסוקה :דע ם מציבה את התעסוקה של האוכלוסייה הערבית ,ובמיו חד תעסוקת נשי ם ,כתביעה מרכזית וציר של
פעולה ציבורית .דע ם דורשת העדפה מתקנת לקליטת עובדי ם ערבי ם במוסדות הממשלה ו חברות ציבוריות ,תנאי ם
מועדפי ם לבנייה ופיתו ח של אזורי תעשיה בישובי ם ערבי ם ,קידו ם קווי ת חבורה ציבורית בין היישובי ם הערבי ם ובין
מרכזי תעשייה ומס חר ,והפסקת מדיניות יבוא מהגרי עבודה )ראה בפרק הכלכלי סעיף .(6
דע ם שמה דגש מיו חד על הצורך לקד ם תעסוקת נשי ם ערביות .שיעור ההשתתפות של נשי ם ערביות בשוק העבודה
כיו ם נע סביב ה  25% -לעומת שיעור ארצי של כ ,60%-מצב שמעמיק את העוני והשמרנות ב חברה הערבית ותור ם
להמשך הדרתה של האישה הערבייה ולדיכויה .למרות הבט חות ממשלתיות שניתנו בשני ם הא חרונות ,המשיך
ייבוא העובדי ם מתאילנד ומנפאל ל חקלאות ,בתנאי ניצול קיצוניי ם .התוצאה היא שאין ל חקלאי ם כל צורך לשלב
נשי ם ערביות בעבודה .העדר ת חבורה ציבורית ומעונות יו ם מהווה מכשול נוסף לאפשרות של נשי ם להשתלב
בעבודה .הפסקת התופעה של ייבוא מאורגן של מהגרי עבודה מהווה תנאי הכר חי ליצירת עשרות אלפי מקומות
עבודה ב חקלאות ובסיעוד.
 .2דיור ופיתוח :דע ם דורשת להפסיק את הרס הבתי ם ביישובי ם הערבי ם ,להר חיב את שט חי הבנייה והשיפוט של
המועצות המקומיות הערביות ,לבטל את כל ה חוקי ם והתקנות הגזעניי ם המונעי ם מערבי ם לגור בכל מקו ם בו
יב חרו ,ליזו ם בנייה ציבורית ברשויות הערביות ,להכיר ביישובי ם הערבי ם "הבלתי מוכרי ם" ,ולשי ם קץ למדיניות
נישול הערבי ם והרס הבתיה ם בנגב.
לא חר הפקעת האדמות הערביות על ידי המדינה ,נותרו ליישובי ם הערבי ם שט חי ם מצומצמי ם בלבד לבנייה ופיתו ח.
התוצאה היא אלפי בתי ם ביישובי ם הערבי ם הנתוני ם לאיו ם הריסה .בנגב המצב קיצוני אף יותר ,כאשר כ 100-אלף
תושבי ם ערבי ם נמצאי ם עד היו ם בסכנה של גירוש מאדמת ם .היישובי ם הערבי ם מתאפייני ם כיו ם בצפיפות אוכלוסין
גדולה ,חוסר תכנון אורבני ,ועלות גבוהה של מ חירי הקרקע .דע ם דורשת להפסיק את מדיניות ה חנק של היישובי ם
הערבי ם ,ואת תכניות יהוד הגליל והנגב ,ודורשת לאפשר לישובי ם הערבי ם להתפת ח ,ולפתור את משבר הדיור
והצפיפות ה חונקת את היישובי ם הערבי ם.
 .3חינוך ושירותים חברתיים :דע ם תובעת את הפסקת האפליה הממוסדת מטע ם המדינה כלפי הערבי ם בת חו ם
ההקצאה של תקציבי ם לפיתו ח ,חינוך ושירותי ם חברתיי ם ותרבותיי ם; מינוי צוותי ם חינוכיי ם על פי יכולות ולא על פי
מפת ח משפ חתי או שיקולי ם זרי ם; הקצאת עובדי ם סוציאליי ם ופסיכולוגי ם; הקצאת תקציבי ם לתשתיות וליו ם
לימודי ם ארוך; דע ם פועלת לערב את התושבי ם בנעשה בבתי הספר ,לטפל בנושא האלימות ,ולהשקיע בתלמידי ם
במסגרות רשמיות והתנדבותיות.
דע ם רואה ב חינוך את א חד היסודות לשנוי ב חברה הערבית .הטיפול חייב להיות מערכתי .מדיניות ה חינוך מאופיינת
במ חסור בתשתיות ,מינוי מורי ם ,מנהלי ם ומפק חי ם על פי מפת ח משפ חתי ,העדר משאבי ם למועצות המקומיות,
ומדינה המפלה את ה חינוך הערבי לעומת היהודי .התוצאה היא הנצ חת העוני ,השמרנות והפערי ם ,כאשר שיעור
הילדי ם הערבי ם העוברי ם את מב חני הבגרות הוא מ חצית השיעור הממוצע בר חוב היהודי.
שני שלישי ם מהילדי ם הערבי ם חיי ם מת חת לקו העוני .המצב הכלכלי של המשפ חה הערבית לא מאפשר לה
להקצות משאבי ם ל חינוך משלי ם .על רוב הילדי ם הערבי ם להסתפק במה שה ם מקבלי ם בבתי הספר .קיימי ם בתי
ספר ערבי ם פרטיי ם ,אול ם רק שכבה מצומצמת יכולה להרשות לעצמה לשלו ח את ילדיה אליה ם ,וכך מונצ ח הפער

ה חברתי ג ם בתוך ה חברה הערבית.
מ חסור במקומות עבודה הדורשי ם השכלה ,ואפליה בקבלת עבודה ,משמעות ם העדר כל אופק של התקדמות
בסול ם ה חברתי .התוצאה היא י חס של אדישות וייאוש כלפי בית ספר .כך נוצר מעגל קסמי ם של תלמידי ם חסרי
מוטיבציה ,מורי ם חסרי יוזמה ,והורי ם אדישי ם .כל אלו מעודדי ם אלימות בתוך בתי הספר בין תלמידי ם לבין עצמ ם
ובין תלמידי ם למורי ם.
בת חו ם הרוו חה תובעת דע ם להפסיק את האפליה בהקצאת משאבי ם המותנית בתרומה של הרשות המקומית.
שיטה זו יוצרת מ חדש את האפליה ומעמיקה אותה מדי שנה .דע ם קוראת להפעלת מדיניות שתקצה תקציבי יתר
וכן אמצעי ם ותקני ם לטיפול בבעיות חברתיות כדי להתמודד ע ם המשבר ה חברתי העמוק.
 .4דעם מתנגדת לשירות הלאומי :
דע ם מתנגדת לשירות הלאומי ,משו ם שהוא מתנה קבלת זכויות שצריכות להיות מוקנות לכל אזר ח באשר הוא,
בשירות למדינה שמפלה את האזר חי ם הערבי ם בעקביות .ההזנ חה של הנוער הערבי ,העדר תעסוקה ,חינוך,
תרבות ומר חב ציבורי ראוי ,כל אלה יוצרי ם עזובה ,עוני ואלימות .השירות הלאומי לא יתקן את המצב ולא יוסיף
מקומות עבודה .ה חברה הישראלית אינה מנסה לשלב את הנוער הערבי בתוכה ,ולכן אין לו מוטיבציה אמיתית
לשרת אותה.

ע ל א ו ד ו ת ד ע ם מ פ לג ת פ ו ע לי ם
דע ם מפלגת פועלי ם מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של ה חברה בישראל,
המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיי ם – שלו ם ,שוויון וצדק חברתי .דע ם מאמינה כי העקרונות האלו
אינ ם יכולי ם להתממש ת חת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי ,והגשמת ם היא חלק מהמאבק למען כינון
חברה סוציאליסטית ,המקדשת את רוו חת האד ם ולא את הרוו ח.

