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"אם רוצים שהמחאה תצליח צריך לשים על השולחן גם את השאלות 
שמטרידות את מי שמרוויח פחות מ-6,000 ש”ח בחודש. לדבר גם על 
העלאת שכר המינימום, על איום הממשלה להשיב לחיים את תכנית 

ויסקונסין, על העלאת קצבאות הילדים והבטחת ההכנסה."

מתוך: סולידריות כאסטרטגיה פוליטית, עמ' 11
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מי היה יכול להאמין, שהקיץ הזה, קיץ 2011 - תשע"א, יראה כך: 
מחאה חברתית רחבה שכותרתה 'העם דורש צדק חברתי' מקיפה את 
הארץ כולה וככל שהיא תופשת תאוצה כך היא הופכת פוליטית יותר, 
סוציאל-דמוקרטית יותר; 400 אלף אנשים יצאו לרחוב במוצאי שבת אחד 
תחת סיסמאות כמו 'מדינת רווחה עכשיו' ו'די להפרטה'; שני מועמדים 
סוציאל-דמוקרטים רצים לראשות מפלגת העבודה ונראה שהם אפילו 
המועמדים המובילים; כמה מאבקי עובדים מתקיימים ברחבי הארץ, 
במקומות עבודה שונים, והם זוכים להד ציבורי ותמיכה גם אם אינם 
מביאים הצלחות. כל תופעה כזו בנפרד נראתה בלתי אפשרית רק לפני 
כמה חודשים, על כל אחת מהן היינו חותמים בקיץ שעבר כדבר הכי 

טוב שיכול לקרות השנה. 
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 חברה
 כתב עת סוציאליסטי

מיסודם של כתבי העת חברה ו

ובכל זאת ועם כל זאת - קשה להיות מרוצים 
ואי אפשר לנוח על זרי הדפנה. השלב הבא 
בהפיכת כל אלה לכדי שינוי ממשי לא נראה 

באופק ולעתים אף נדמה שהוא מתרחק. 
כי לכאורה - מה יותר משמח ממאות אלפי 
ישראלים שיוצאים לרחוב, מאילת ועד קרית 
שמונה מאוחדים בדרישתם ל'צדק חברתי'? מה 
מתבקש מאיתנו? אחרי שנים של הרס מדינת 
הרווחה, הפרטה פרועה ושחיקה מתמידה בתנאי 
העבודה של כלל השכירים בישראל, התשובה 
לשאלה הזו נענתה בתשובה חברתית כוללת, 
רחבה וחוצת-שסעים, אשר מעלה על פני השטח 
דרישה לצמצום פערים, לאחריות של המדינה 

לאזרחיה, להשקעה ממשלתית בחברה. 
אך ככל שהימים נוקפים מתגברים קולות הפילוג 
והסקטוריאליות, והחשש להתמוססות והתפוגגות 
גובר ככל שמתקרבים ענני ספטמבר - לימודים, 
מלחמה, חורף. נדב פרץ, במאמרו  סולידריות 
כאסטרטגיה פוליטית , חושף חלק מחולשותיו 

של המאבק ואף מציע להן מזור.
כי לכאורה - מה יותר משמח משני מועמדים 
סוציאל-דמוקרטיים במפלגה שהייתה מפלגת 
השמאל הגדולה בפוליטיקה הישראלית? מה 
יותר הגיוני ממאבק בין שתי תפישות שמאליות 
בתוך מפלגה שאמורה הייתה להיות סוציאל-
דמוקרטית? והנה דווקא המאבק הזה מדאיג 
רבים מאתנו, מפצל בינינו ומחליש את המחנה 
הסוציאל-דמוקרטי במקום להפרותו. קשה 
לשמוח מהמאבק כאשר שני המועמדים אינם 
מוכנים ליצור בריתות משמעותיות ביניהם, 
קשה לשמוח כששני המועמדים, שהתראיינו 
לגיליון זה של 'חברה', אפילו לא מנהלים דיון 

עקרוני ביניהם.
והחזית אשר נותרה הקשה ביותר - חזית העבודה 
המאורגנת. שוב ושוב מתפשרים ארגונים גדולים 
וחזקים על הסכמי עבודה לא מספקים לאחר 
מאבקים ארוכים. שוב ושוב ציבור של עובדים 
מוצא את עצמו במחלוקת עם מנהיגיו. כך היה 
במאבקן של העובדות הסוציאליות השנה, כך 
גם במקרה של הרופאים. לבעיה זו מתייחס גיא 
פדה במאמרו על העבודה המאורגנת. מאבקי 

העובדים אינם יכולים לבדם לעצור את ההפרטה 
ולחייב את המדינה בשירותים מתאימים לציבור. 
מאבק העובדים ב'חיפה כימיקלים' הולך ומחריף 
מיום ליום כי המעבידים אינם מוכנים לשנות 
את השיטה, את תפישת העולם, לאפשר סביבת 
עבודה ותנאי עבודה סבירים. כל אלה יכולים 

להשתנות רק במישור הפוליטי.
הדרך הנכונה לנצח בכל החזיתות הללו היא 
לאחד ביניהן. איחוד שורות מפלגתי, בכלל 
המחנה הסוציאל-דמוקרטי, יאפשר פוליטיזציה 
של המחאה החברתית. פוליטיזציה כזו תאפשר 
למנף את המפנה בדעת הקהל לכלל מהלך 
פוליטי לשינוי הסדרים החברתיים והכלכליים 
במדינה גם כשהמחאה תדעך. מאבקי עובדים 

יהוו דחיפה נוספת לשינוי כללי בשיטה.
זה מה שסוציאל-דמוקרטיים צריכים לעשות 

עכשיו.
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