מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

קריאה להתפקדות למפלגת העבודה
משבר מפלגת העבודה הוא הזדמנות
לתיקון ולהתחדשות המפלגה.
• הפרישה הסודית של יו”ר המפלגה אהוד ברק ,חבריו וחברותיו ,כולל
אורית נוקד שנבחרה על ידינו– היא מעשה פסול מכל בחינה מוסרית
ודמוקרטית .גם בפוליטיקה דרושה אתיקה.
אם לאחר פרישת בן גוריון ממפא”י המשיכה המפלגה להתחזק ולזכות
באמון הציבור ,אין לאבד תקווה לאחר פרישת אהוד ברק.
• במפלגת העבודה תשתית רעיונית איתנה ועבר מפואר שהוא מקור
השראה לדור הצעיר.
מדינת ישראל זקוקה למפלגה ציונית וסוציאל -דמוקרטית כיום ,לא
פחות מאשר בעבר :חובת המדינה לשאת באחריות לגורל החברה.
תרומתה הייחודית של מפלגת העבודה היא בהרמת שני דגלים המשלי־
מים זה את זה :דגל השלום והביטחון ודגל השוויון .השלום כאשר יבוא
יסייע במאבק לקידום השוויון החברתי ,אבל גם כיום יש לתת עדיפות
עליונה לתקציבי החינוך ,הבריאות והרווחה.
על מפלגת העבודה להיאבק למען שוויון ערך כל אדם (יהודי כערבי,
חילוני כדתי) ולהתייצב כנגד גילויי הגזענות שפשטו ברחבי המדינה
וכנגד הניסיונות הגסים לחקיקה אנטי-דמוקרטית.
שיקום המפלגה הוא משימה קשה אבל אפשרית .יש סיכוי טוב שכל
החברים בהנהגה יפעלו במגמה של גיבוש הסכמות ללא התניות וללא
פסילה אישית.
יו”ר המפלגה שייבחר בבחירות דמוקרטיות יהיה ראשון בין שווים.
• מחוז הקיבוצים היה תמיד גורם חשוב ומרכזי במפלגה .נאבקנו למען
טובת המדינה ודאגנו בקומה זקופה לצרכים החיוניים של ההתייש־
בות והתנועה הקיבוצית .עתה ,בהיעדר ייצוג של המחוז וההתיישבות
במפלגה מתחייבת התגייסות רבתי לגיבוש הכוח הפוליטי של התנועה
הקיבוצית.
• אנו קוראים לחברים להתפקד ולהשתתף בבחירת מנהיגי המפלגה
ונציגי הקיבוץ בה כאחד ,כדי להבטיח שלמפלגת העבודה יש לא רק
עבר כי אם גם ובעיקר עתיד.
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• סולודר עדנה ,גשר
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