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בגליון חברה מס' 44 התפרסם מאמרו של דני 
גוטווין "תנועת הועדים" בו הוא קורא לנו להקים 
את "תנועת הועדים" שתהיה "גרעין למפלגה 
סוציאל־דמוקרטית וגם מדינת־רווחה שבדרך". 
אני מסכים עם הניתוח העקרוני אך חולק עליו 

בדרך ההוצאה לפועל.
המשטר של השנים האחרונות פרק את המרחבים 
הפוליטיים בהם אנחנו, הסוציאליסטים, היינו 
יכולים לבנות כוח - מההסתדרות עד לועדי 
שכונות, והחליפם בעמותות. היום כאשר 
סוציאליסט רוצה לפעול, הוא מקים עמותה. 
הסוציאליסט החדש יודע לעבוד באופן מקצועי 
על כל פרויקט חברתי, וזאת אפילו תחת לחץ 
משאבים הגורם ליעילות שיא )ולעיתים קרובות 
גם לניצול עובדים(. הוא לא יודע לעשות 
פוליטיקה - לקבץ יותר מעשרים אנשים סביב 
מטרה, לפעול במנגנונים דמוקרטיים גדולים, 
לעשות פשרות בכדי לצבור כוח, ולהקים 

קואליציות ארוכות טווח.
כוחה של עמותה נובע מהשילוב בין מקצועיות 
לכסף פילנטרופי וכוחו של ארגון פוליטי נובע 
ממספר האנשים העומדים מאחוריו ויכולתם 
לשתף פעולה. אחת מפריצות הדרך של "כוח 
לעובדים" היא שמקימיו בחרו לעשות פוליטיקה, 
כוחו מגיע ממספר חבריו והיכולת שלהם לשתף 

פעולה ובכך הפך לבית ספר לפוליטיקה.
למרות הרצון הטוב, אנשים צריכים להתפרנס, לכן 
חלקנו עובדים בעמותות ואין להם פנאי לעזוב 
הכל ולהקים ועד. מה שאפשר לעשות הוא להפוך 
את העמותה עצמה לפוליטית. בשלב הראשון, 
צריך לזהות את הקבוצה שיכולה לעמוד מאחורי 
פעילות העמותה, למשל מקבלי השירות או בעלי 
עניין מקצועי, ולהקים לה מסגרת דמוקרטית - 
לא גוף מייעץ או תומך אלא מסגרת שתהיה 
הריבון של הפעילות. בשלב השני, להחליף את 

השותפויות הצרכניות בין עמותות בקואליציות 
מחייבות. שיתוף פעולה בין עמותות הוא לרוב 
ארעי ומבוסס על הסכמות צרות ואופרטיביות, 
ומתפרק כאשר מגיעים לחוסר הסכמה קטן 
או כשהמטרה המשותפת הסתיימה. זה הוביל 
לתחרות בין עמותות שמעבירה את ניהול אי 
ההסכמות ביניהן לידי השוק. במרחב פוליטי 
המיעוט מקבל את החלטות הרוב תוך שאיפה 
להפוך לרוב בהמשך, אך לא מפרק את שיתוף 
הפעולה. השלב השלישי מחייב הקמת מפלגה 
או ארגון טרום מפלגתי שהקואליציות יוכלו 

להתפקד אליו.
שאלה חשובה שעולה היא מתי הקרנות יבינו 
שמדובר במעשה פוליטי ויפסיקו לתמוך 
בו? לדעתי, היום קרנות רבות רוצות לקדם 
"שיתוף ציבור" וכד', ולמשך זמן רב תהליך 
הדמוקרטיזציה יראה כתהליך "חברתי". 
במקביל צריך לבנות תוכנית לעצמאות 
כלכלית על בסיס השותפויות הרחבות, דמי 
חבר ופרויקטים שמחזיקים את עצמם כלכלית. 
זאת בכדי להתכונן ליום בו בעלי ההון יבינו 

שמדובר בהתארגנות פוליטית.
לתהליך זה יהיו יתרונות רבים. העימות בין "תנועת 
הועדים" לעמותות יתקיים בתוך העמותות ובכך 
ישאיר )היכן שנצליח( את המערכות הארגוניות 
"בידיים שלנו". בנוסף, השינוי יתקיים בתוך 
מקום העבודה ולכן ניתן לעשותו בזמן שעות 
העבודה. לבסוף, רוב העובדים בעמותות אינם 
סוציאליסטים אך הם מגדירים את עצמם 
"חברתיים". כאשר הם יצטרכו לפעול במסגרת 
דמוקרטית, הם יידרשו לנקוט עמדה ולפעול 

בצורה פוליטית כדי לקדמה.
לסיכום, הצעתי היא לא לפעול בכדי להביא 
לעימות מול רשת העמותות אלא לפעול בתוך 

העמותות כדי להתגבר עליהן.
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