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גילוי דעת מאת נבחרת המנהלים והמנהלות לאחריות חברתית:
צעדים נדרשים מהמפלגות למניעת פגיעה בערכים הדמוקרטיים
דמוקרטיה חזקה ויציבה חשובה לשגשוג כלכלי ,לרווחה לפרט ולקידמה טכנולוגית .אנו החתומים מטה ,חברי נבחרת המנהלים והמנהלות
לאחריות חברתית שליד הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ,יודעים מניסיוננו העסקי בעולם ,שלצמיחה ורווחה כלכלית המשרתות
את הציבור הרחב ,דרושה דמוקרטיה חזקה ויציבה ,ובכלל זה מערכת משפט עצמאית הפועלת ללא מורא השלטון .תנאים אלה הם כר פורה
להשקעות חוץ בהיקפים גדולים ,לצמיחה כלכלית ,ולרווחת האזרחים .ישנן תפיסות שונות של דמוקרטיה .ישנן מחלוקות לגיטימיות באשר
ליחסי הכוחות בין הרשויות השונות בה .אבל ישנם עקרונות יסוד דמוקרטיים שלא אמורים להיות שנויים במחלוקת .בשנים האחרונות
חל כרסום מדאיג בעקרונות יסוד אלה .כרסום זה מסכן את החברה הישראלית ,את הכלכלה הישראלית ואת רווחתם של אזרחי ישראל.
על כן אנו קוראים לכל אחת מהמפלגות המתמודדות בבחירות לכנסת ה  ,22-להתחייב בצורה פומבית:
למנוע פגיעה בערכים הדמוקרטיים ,באמצעות הבעת מחויבות לעקרונות הבאים:
שמירה על ערכי יסוד של מדינת ישראל
 .1מחויבות מחודשת לעקרונות מגילת העצמאות ולמעמדם החוקתי.
 .2הגנה על העיקרון של שוויון-בפני-החוק לרבות של נבחרי ציבור.
הבטחת מערכת משפט איכותית ועצמאית
 .3כיבוד הרשות השופטת ועצמאותה.
 .4כיבוד הביקורת השיפוטית של בתי המשפט על הרשות המבצעת ועל הרשות המחוקקת.
 .5שמירה על העצמאות המוסדית של שומרי הסף ברשות המבצעת ומבקר המדינה.
הגנה על חופש הביטוי
 .6כיבוד חופש הביטוי ,לרבות בשדה התרבות ,פרט למקרים קיצונים של הסתה לטרור ,אלימות או גזענות.
 .7הבטחת שיח ציבורי חופשי ופתוח ועידוד הבעת דעות ביקורתיות בדרך מכובדת ומכבדת.
מלחמה בהפליה וקידום אוכלוסיות מוחלשות
 .8תיקון חוקי היסוד כך שיובטח השוויון לכלל אזרחי ישראל ,ללא הבדל דת ,גזע ,מין ,לאום ,נטייה מינית או כל הבחנה מפלה אחרת.
 .9השקעה מאסיבית בשילוב שוויוני של בני ובנות מיעוטים ואוכלוסיות מוחלשות אחרות בשירות הציבורי ,בכל שדרות המשק ובחברה בכללותה.
 .10מתן אפשרות לכל אדם להקים משפחה בישראל ללא הפליה על בסיס דת ,גזע ,מין ,לאום ,נטייה מינית או כל הבחנה מפלה אחרת.

יש בתוכנו מחלוקות רבות ולגיטימיות באשר לדרכה של מדינת ישראל .העקרונות שהצגנו כאן הם כאלו
שצריכים להיות מעל המחלוקות הפוליטיות .הם יסייעו לשגשוגה של מדינת ישראל ולרווחת אזרחיה.
אנו קוראים לכל המפלגות הדמוקרטיות במדינת ישראל להתחייב להם ולהביא מחויבות זו לידי ביטוי
במערכת הבחירות לכנסת ה  22-ובפעילותה של כנסת זו לאחר הבחירות.

