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  גילוי דעת
 את דבקות חבריה הטאיאשר ב,  27-  את עבודת ועידתה ההשלימההמפלגה הקומוניסטית הישראלית 

הניצול גוונות של המכל צורות ל ותנגדבהת, עקרונות הצדק החברתיב, לניניזם- בעקרונות המרקסיזם
כי היא עומדת לצד המנוצלים וציבור העובדים שבה והדגישה י "מק. הלאומיתואפליה הגזענית הו

העריצות ,  הניצולבהתמודדות עם, ולצד מאבקיהם למען תנאי העסקה וחיים טובים יותר, והעובדות
  .ליברליזם הקיצוני- והניאו

  
מחויבותה את  בשלום המושתת על צדק וותמכותהת ו עמדותיה ההיסטורימדגישה אתי חוזרת ו"מק

 שנים 48 בהם מציינים מלאות ,בימים אלה. לפתרון בעיית העם הפלסטיני ולהבטחת זכויותיו הצודקות
, למען סיום הכיבוש, הפעילה בשטח, י לבניית שותפות רחבה"מקקוראת ,  ולכיבוש1967למלחמת יוני 

ולמען שחרור , ר ההפרדה הגזעניתבאמצעות גדות ולמען השבת כל האדמות שנגזלו בידי ההתנחלוי
 ביוני 4- כי הפתרון יתבסס על הקמת מדינה פלסטינית בגבולות ה,י מדגישה"מק. האסירים הפלסטינים

והבטחת זכותם של הפליטים הפלסטינים , צד מדינת ישראלב,  ובירתה ירושלים המזרחית1967
  .נלאומים והדין הבי"לפי החלטות האו, לשיבה ולפיצויים

  
את , אנגלס ולנין, שנוסחו לראשונה בידי מרקס, י רואה ביסודותיה ובעקרונותיה הרעיוניים"מק

 נותאשר מזי, התשובה הנכונה לזוועות האימפריאליזם העולמי ולשליטת הטייקונים בעושר הגלובלי
ם כדי לשרת את האינטרסי, התיכון- ובמיוחד במזרח, את המלחמות והסכסוכים ברחבי העולם

  .על חשבון העמים, הכלכליים והאסטרטגיים שלהם
  

ישראל "והסיסמא בדבר היות , "אופייה היהודי"האמירות של הממסד השליט במדינת ישראל בדבר 
הם כלים , קידמה הקואליציה הממשלתית בכנסת הקודמתש 'חוק הלאום'וכן , "מדינת העם היהודי

התנכרות לעקרון השוויון כלפי הציבור את ה ו את ההתנכרות לזכויות העם הפלסטיניעגן לשנועדו
  .ת יסודות זהותה הגזענית של המדינה אעיהטמלהערבי בישראל ו

  
 בעקרונות מפלגתנו לדבוק,  השורותליכודללפעול י קוראת לכל חברי המפלגה " של מק27-הוועידה ה

תו של הגוף להבטיח את שלמו, לשמור על עקרונותיה הארגוניים, ובתכניתה הפוליטית החברתית



 

 

 

דמה יהדמוקרטיה והק, השוויון, ולהתמיד ולהיות חלוץ המאבקים למען השלום, המפלגתי
  .הסוציאליסטית

  
קוראת לחיזוק , המצע שלה ורעיונותיה, בצד חיזוק ייחודיותה של מפלגתנו, י" של מק27-הוועידה ה

כן לפתיחת ו, "הרשימה המשותפת"ש ולשמירה על השותפות במסגרת "השותפות על בסיס חד
למען השוויון ונגד , ערבית למען השלום ונגד הכיבוש-אופקים חדשים לשיתוף פעולה ולעבודה יהודית

ולמען הצדק החברתי , למען הדמוקרטיה ונגד הגזענות וסכנת הפשיזם, האפליה הלאומית והאזרחית
  .ונגד הניצול

  
 שינויים בתקנון ה שלעריכל וה לבחינ2015 באוקטובר 10- תקיים מושב מיוחד ב27-הוועידה ה

  .המפלגה
  

  ממשלה תוקפנית

. שהיא הממשלה השלישית ברצף שהוא עומד בראשה, בנימין נתניהו הרכיב את ממשלתו הרביעית
 ההסכמות בין מפלגת הליכוד לבין הסיעות  ממשלת נתניהו מבטאים אתקווי היסוד המוצהרים של

תבסס על היסודות אשר מבטיחים המ, וךהסכסשל  התנגדות לפתרון :האחרות השותפות בממשלה
שהוא האינטרס של כלל העמים עניין  –יציבות באזור ה י ואתאת זכויותיו הצודקות של העם הפלסטינ

הרחבת יעדים של י מדגישה כי ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ממחישים את ה"מק. באזור
 ,ם הכבושיםיטחים הפלסטינישהעמקת משטר האפרטהייד השורר בושל , הנצחתןלההתנחלויות ו

  .ובמיוחד בירושלים המזרחית
  

ובמיוחד ,  להמשיך במדיניות האפליה הלאומית הגזענית נגד האזרחים הערביםת נתניהובכוונת ממשל
הפקעת מאות אלפי דונמים במטרתה להקים לבכל הנוגע לנישול ערביי הנגב מאדמותיהם ומיישוביהם ו

דוגמא מובהקת לכך היא ההחלטה .  שנגזלו מהאזרחים הערביםבלבד על אדמות יישובים ליהודים
עניין זה . כדי להקים במקומו יישוב יהודי באותו השם, חיראן בנגב- להרוס את הכפר הערבי אום אל

  .עממי ומשפטי, ערבי-מחייב מאבק יהודי
  
, יתדמוקרט-אנטיהערבית ו- האנטית ממשלת נתניהו להמשיך בגל החקיקה הגזענימתעתדת, נוסףב

  ".מדינת ישראל כמדינה יהודית"אשר עניינה העיקרי הוא 
  

שעל אף ,  של מערכת המשפטהעצמאותשארית  שהיא מתעתדת לכרסם באחרממשלה זו מסוכנת מ
 באמצעות השיג זאתממשלת נתניהו רוצה ל.  עדיין יש בה מספר נקודות אור–כל הביקורת עליה 

. ת סמכותו של בית המשפט העליון לפסול חוקיםשליטה מפלגתית בוועדה למינוי שופטים ושליל
אשר ,  העליון בהרכב בית המשפטבוצעאינה מסתפקת בשינוי שכבר ו, הממשלה מקדמת שינוי זה

  . נותן הכשר למדיניות הכיבוש והאפליה הגזענית
  

כל השינויים שהתוותה עם שאר . ממשיכה במדיניות הכלכלית הפראית, מבחינה מהותית, ממשלה זו
 הממשלה שמפזרתפירורים , אינם אלא כסות, דוגמת העלאה חלקית בקיצבאות, בי הקואליציהמרכי

שליטה של אילי ההון הרחבת ה היא פותחת את הדלת לרווחה לבו בזמן. לשכבות העניות והמוחלשות
  .משאבי הטבעבכלכלה וב
  

רת לטובת  בכלי התקשותםזוממים להדק את שליט, כמו גם שאר ממשלתו,  באופן אישינתניהו
של ביטול במסגרת זו מיושמים  .ולטובת בעלי ההון המקורבים לנתניהו, הממשלה ומה שהיא מייצגת

  .רשות השידור הממלכתית והכפפתה לשליטה ישירה של נתניהו כנציג ההון המונופוליסטי
  

, הכפייה הדתית בכל תחומי החייםשל תקנות ה וםחוקיהההסכמה של קואליציית נתניהו לקבע את 
  . בחיי האזרחים ובחירותם האישית, התערבות מגונה בחיים הציבורייםיאה
  

להתייצבות מול מדיניותה המחריפה של , י קוראת להקמת בריתות הפועלות בשטח בכל התחומים"מק
  .קו של הימין הקיצוניבאשר ממשיכה , ממשלת נתניהו הנוכחית

  
  



 

 

 

  המערכה נגד הכיבוש ולמען השלום

י מדגישה שצו השעה הוא לעורר את כל הכוחות התומכים בסיום הכיבוש " של מק27-הוועידה ה
ולהגביר את המאבק לסיום הכיבוש בכל השטחים , םדוכיללדרבן את , ובהקמת מדינה פלסטינית

  .לרבות הגולן הסורי הכבוש והאדמות הלבנוניות הכבושות, 1967שנכבשו בשנת 
  

ניינות למחוק מסדר היום את השאלה הפלסטינית מעו, ובמיוחד זו הנוכחית,  בכללת נתניהווממשל
ופעם , "יום האיראניאה" מה שמכונה באמצעותה גם מסדר היום הבינלאומי פעם תת להסרוופועל

 כי אין לישראל שום זכות לנצל כל ,אנו מדגישים. מתוך ניצול ההתפתחויות הנפיצות במזרח התיכון
שכן היא המדינה התוקפנית והיא , יים את הסכסוךכדי להתחמק מהצורך לס, נסיבה אזורית או עולמית

. בעולםשונים  לסכסוכים ותויחסהתיואיפה ב ואל לו לעולם לנהוג באיפה,  אשר מאיימת על הביטחוןזו
לעמוד בפני מאמץ זה ולפעול כדי להשאיר את , כל הכוחות הנאבקים בכיבושחובת  ו,חובתנו כולנו

  . והמאבק העממיהשאלה הפלסטינית בקידמת הבמה הפוליטית
  

בכל חלקי הגדה המערבית , במיוחדהנוכחית וזו , תכניות ההתנחלויות שכופות ממשלות ישראל
 ותההתכחשבקשת יומוכיחות כי ממשלת ישראל ע, מסוכנות ביותר, וירושלים המזרחית הכבושה

 להתחיל ומתן צריך- כל משאולפיו, לאחרונה נתניהו וממשלתו שהציגוהתנאי . לצורך לפתור הסכסוך
 הסלמה א הו– ביטוי גס להנצחת משטר האפרטהייד הם עצמםבדיון על גבולות גושי ההתנחלויות ש
  .ומתן על בסיס הדין הבינלאומי-שמטרתה למחוק כל אפשרות למשא

  
 מצב זה. פילוג וקרעים הפנימיים בזירה הפלסטיניתשל מצב הי מביעה את דאגתה מהתמשכות "מק

 ותהתרחקבכיוון של דעת הקהל העולמית משפיע בו, צוי תחת כיבושמתיש את העם הפלסטיני המ
 היחלצות  להמדגישה את קריאתשבה וי "מק. מסולידריות עם העניין הצודק של העם הפלסטיני

ף סביב "המצב הזה באמצעות הכרעה דמוקרטית בקלפיות והבטחת אחדותו ואיתנותו של אשמ
  .המטרה של השחרור הלאומי

  
ואת הפעילים אשר משתתפים גם , ל הכוחות הישראליים הנאבקים בכיבוש ובפשעיוי מברכת את כ"מק

י מברכת גם "מק.  לסרבני השירות בצבא הכיבוששלוחה ברכה מיוחדת .במאבקים בשטחים הכבושים
  . יחידים או ארגונים, את הפעילים הבינלאומיים נגד הכיבוש ולמען השלום

  
 סייע להצטרפות קבוצות מסוימות –יותו האובייקטיבית  לצד חיונ–המאבק נגד המלחמה והכיבוש 

, במלחמת לבנון הראשונה, 70- דבר שבלט בסוף שנות ה, לשורות המפלגה ולחוגי ידידיה ושותפיה
 להגביר מאבק חשוב זה ובמיוחד מול ממשלה קיצונית זו סיבה נוספת .ובאינתיפאדה הראשונה

  .העלולה להבעיר מלחמה חדשה באזור, ומסוכנת
  
   העמים ונגד אויביהםצדל

, העומדת לצד כלל עמי העולם, י פניםתשאינה משתמעת לש, י מדגישה את עמדתה האיתנה"מק
 כאלה שבשנים נםבין העמים יש. זכותם לחיים בכבוד במולדותיהםצד ל, ובכלל זה עמי האזור

הריאקציה והציונות ,  אולם האימפריאליזם.הדיכוי והעושק היומיומי, האחרונות התקוממו נגד העריצות
 פהזה מה שהדגשנו כאשר המזימה נחש. חטפו מחאה לגיטימית זו והכפיפו אותה לאינטרסים שלהם

,  האימפריאליזם–וההתפתחויות המחישו את התפקיד הברור לעין של  השילוש הטמא הזה , בפנינו
טוענים כי , עודיהר וסאובראשם קט, המשטרים הריאקציוניים והדכאניים ביותר. הציונות והריאקציה

הם  מנהיגים את הדיכוי האכזרי ,  אולם לאמיתו של דבר.הם שומרים על הדמוקרטיה במדינות אחרות
  .ביותר

  
ומתן - הכשלת המשאלפועלה להבערת עימות אזורי ומי מזהירה מהתפקיד שממלאת ישראל ו"מק

, נית ומנשק גרעיני מנשק להשמדה המוהתיכון-מזרחי קוראת לפירוז ה"מק. הבינלאומי עם איראן
  . הישראליניהגרעיהנשק ובכלל זה מצבורי 

  
עם הכנופיות הפונדמנטליסטיות , ם"כפי שצוין בדוחות האו, שיתוף הפעולה הגלויבישראל ממשיכה 

  . תמיכה לוגיסטיתןומגישה לה, החשוכות והמסוכנות בסוריה
  



 

 

 

את כותו של העם הסורי וי מוקיעה את המערכה האימפריאליסטית נגד סוריה ומדגישה את ז"מק
 מפני מזימותיו של יםזהיראנו מ .דמוקרטיהלחיים בכבוד ול, כל עמי האזור לצדק חברתיזכותם של 

פירוקה של . דוגמת עיראק, אשר רוצה להפוך את סוריה לקרקע של תבערה מתמדת, המשולש הטמא
  .מאיימים על עתידם –ופירוק המדינה והעם הסורי , לאזורים השקועים בסכסוךהסורית דינה המ

  
חיסול הזכויות לתכנית ה את קדםל אנרכיית הטרור בסוריה כדי לוציהמשולש הזה הימר על נ

 לו אורבים ,הוועידה מדגישה כי יציאתה של סוריה ממצב הפירוק. הלאומיות של העם הפלסטיני
 תרומה חשובה להחזרת הבעיה הפלסטינית תהיה, הציונות והריאקציה הערבית, האימפריאליזם

  . למרכז סדר היום והמאבק הבינלאומיים
  

  .האימפריאליסטית על תימן ואת הניסיונות לחלוקת לוב-י מוקיעה את התוקפנות הריאקציונית"מק
  

וקוראת ,  ביוני30- בינואר וה25- מציינת לשבח את מהפכות ה, י עוקבת אחר המתרחש במצרים"מק
  .הרחק מהתקנות לשעת חירום,  המהפכה ולפעול למען דמוקרטיה כוללתלדבקות במטרות

  
  .8.5.2015-שהתקיים בביירות ב,  של השמאל הערבי6- הוועידה מציינת בחיוב את החלטות המפגש ה

  
להפלת המשטרים הדמוקרטיים החותרות הוועידה קוראת להפסיק את הבחישות האימפריאליסטיות 

  .וליביהבקובה ובב, להאנצובמיוחד בוו, באמריקה הלטינית
  

  למען זכויות האוכלוסייה הערבית

כינון את ו,  בין שני מושבי הוועידהקמהי מדגישה את חשיבותה של הברית האלקטוראלית ש"מק
וכן , מאגדת את כל המסגרות הפוליטיות המייצגות את הציבור הערבי בכנסתה, הרשימה המשותפת

  .ש" עומדת חדהאשותובר, כוחות דמוקרטיים מתקדמים יהודים
  

,  על רקע החרפת מדיניות האפליה הגזענית נגד האזרחים הערביםהושגהשותפות אלקטוראלית זו 
  .ובמיוחד בצל ממשלות הימין הקיצוני בראשות בנימין נתניהו,  שנים67נמשכת מזה ה
  

  אבטלהשיעוראשר סובלת מ, ההשלכות המצטברות של מדיניות האפליה ניכרות בחברה הערבית
מצב כלכלי . כך גם לגבי נתוני העוני.  האזרחים היהודיםקרב מאשר שיעור האבטלה ב4-3 פי גבוהה

  . משליך על כל תחומי החייםזה
  

אותה , אנו עדים להתרחבות ההסתה הגזענית, צד מדיניות האפליה הגזעניתב, בשנים האחרונות
. גות שקמו על בסיס הסתהבמוסדות המדינה ובמפל,  כוחות משפיעים בממסד השלטונימובילים

אל הדרתם ו, קיומם של הפלסטינים כאזרחים במדינת ישראל לשלגיטימציה - דהמטרת ההסתה היא
דבר זה בלט באופן מסוכן בהצהרות נתניהו במהלך יום . ובמיוחד בכנסת, מחוץ למעגלי הייצוג

  .רותנגד האזרחים הערבים ונגד זכותם להשתתף בהצבעה בבחי, 21- ההבחירות לכנסת
  

גלים אלה פולשים לחיי הפרט ולחופש . חצו כל גבול, ובמיוחד שטף החוקים הגזעניים, גלי ההסתה
היו הצעות חוק שאושרו  . מוגשת הצעת חוק-כל רעיון גזעני  בעקבות  .הביטוי והפעילות הפוליטית

  . צעותה הן עדיין בגדראלה שוכ
  

אינה נותנת כל מענה הממשלה . הערבייםהממשלה מסלימה את מדיניות הריסת הבתים , בצד זאת
כגון ,  מתווה תכניות להגברת החנק של היישובים הערבייםפילווא, למצוקת הדיור ביישובים הערביים

  .35א "תכנית תמ
  

חיזוק המאבק בעניין זכויות בישנו צורך מידי , לנוכח הקצב המתגבר של פרקטיקות פשיסטיות
השבה של ההגנה וה ,בעניין האדמות; כלוסייה הערביתשהם כשליש מהאו, העקוריםבמולדתם של 

  .ובעניין השפה הערבית והתרבות הפלסטינית; נכסי ההקדש האיסלאמי והנוצרי
  

שירות "-בצבא או בשל הצעירים הערבים השירות -השוויון נעוץ באי-גורמים בשלטון טוענים שאי
חובת הממשלה להבטיח שוויון ללא ומדגישים כי ,  אנו דוחים את הטיעונים האלה על הסף."האזרחי



 

 

 

 אנו ."שירות אזרחי"-ת לותנגדהיא האוכלוסייה הערבית קרב ה במוסכמת ההעמדה. סיג או תנאי
תפקידם את   ומעריכים,ש באוניברסיטאות"י ותאי הסטודנטים של חד" בנק פעילותמברכים את

  ."השירות האזרחי"עמידה מול הניסיונות לכפות את ב
  

ואת , הדרוזית-הכוח ההיסטורי החלוצי בחברה הערבית, עד היוזמה הערבי הדרוזיי מברכת את ו"מק
שנכפה על ,  התנגדות לגיוס חובה לצבא:הקבוצות האחרות שפעלו לאחר מכן במסגרת אותן מטרות

ומאבק במדיניות הממשלתית שמטרתה להפריד את הדרוזים מבני עמם , הדרוזים- הצעירים הערבים
 הדרוזים –ולפיהם ,  תכניות לימודים ומנהגיםה של בדיה זו נעשית באמצעותהפרד .הפלסטיני- הערבי

  .י קוראת לחיזוק הכוחות הפועלים נגד גיוס החובה"מק. לאום נפרדכאילו הם 
  

את  סלףהוועידה מברכת את החברים והידידים שהובילו את המאבק מול כוונת הממשלה וסוכניה ל
ומול הניסיונות לגרור את הצעירים , ריות לעם הפלסטינישייכותם של צעירים ערבים מהעדות הנוצ

  .למלכודת הגיוס לצבא הכיבוש
  

המדרון השפל שעליו מחליקה המדיניות פני מבאופן מיוחד  הישראלי ציבורי מתריעה בפני ה"מק
 כאשר כי , על חברת הרוב לדעת.חובה אנושית ומוסריתעמידה מול מדיניות זו היא  .הישראלית

רדיפות לסדרת חוקים והיינו עדים לבשנים האחרונות .  היא לא תסתפק בקורבן אחד– הגזענות מכה
 את ותהמעמיק,  ארגוני שלום וארגונים הפועלים נגד הכיבוש וההתנחלויות,נגד ארגוני זכויות אדם
  .סכנת הפשיזם בישראל

  
גד חירותן של  החברה הערבית בישראל פועלים באופן מדאיג נקרבגורמים ריאקציוניים ב, במקביל

 אירוע ספורט בטירה ם שלכפי שאירע בלחצים שהופעלו לביטול, נשים ונגד חופש היצירה האמנותית
 הפנים המתקדמות למעןמציאות זו מטילה חובה לנהל מערכה רצינית . הצגת תיאטרון בטמרהשל ו

  .והתרבותיות של האוכלוסייה הערבית
  

של ועדת המעקב העליונה לענייני האוכלוסייה ם לוחי מדגישה את הצורך לחזק את תפקידה ה"מק
  .החברתי והמוניציפאלי באוכלוסייה הערבית, כמסגרת כוללת של כל הספקטרום הפוליטי, הערבית

  
  המערכה למען דמוקרטיה

נגד ממשלת נתניהו ורוב מרכיביה פועלים כדי לפגוע בארגוני זכויות אדם הנאבקים נגד פשעי הכיבוש ו
המונהגת בידי הימין , אנו מזהירים מפני מגמה מסוכנת זו. חייו היומיומייםביני ועם הפלסטבהשליטה 

  .בעוד קולה של האופוזיציה אינו חד מספיק כדי להדוף את המזימה הזאת, הקיצוני
  

אביב את החלטת בית משפט -בית המשפט המחוזי בתלהפך , בתקופה שבין שני מושבי הוועידה
, ש"ר חד"י ויו"חבר הלשכה הפוליטית של מק, מוחמד ברכה החבר ו שלהשלום בעניין הרשעת

, באשמת עמידה מול אחד מביריוני הימין הקיצוני שניסה לתקוף את ההפגנה נגד המלחמה בלבנון
  .2006אביב בקיץ -שנערכה בתל

  
במשפט אשר נידון ,  את האישום הרביעי והאחרון בכתב האישוםביטלההחלטה זו של בית המשפט 

 כולם נוגעים להשתתפות בהפגנות נגד הכיבוש –משש שנים וכלל ארבעה אישומים שנמשך יותר 
  .והמלחמה

  
היה בגדר רדיפה פוליטית מסוכנת המכוונת נגד בכללותו  לפיה המשפט , את עמדתנושש מאהביטול

 סדרה של וכללה, 1999החלה מאז נבחר החבר ברכה לכנסת בשנת זו  רדיפה .המאבק העממי
  . שבוטל בסופו של דברשהסתיימה בכתב האישוםחקירות ורדיפות 

  
הדגיש כי זו הפעם הראשונה בתולדות הכנסת , מבחינה משפטיתניהל את התיק ש, "עדאלה"מרכז 

כי תיק זה  מסמן לכן. שבה נשפט חבר כנסת מכהן על רקע פעילותו הפוליטית והשתתפותו בהפגנות
  .יים בחברה הערביתמתרחבת מדיניות הרדיפה הפוליטית נגד פעילים פוליט

  
  מקצועי והחברתי- להגברת המאבק האיגוד



 

 

 

 משאבי העברה של ו נוספותשבבסיסה הפרטות, מדיניות הכלכלית הפראיתה מתייצבת נגדי "מק
 החותרת, מדיניות זו .)כפי שבלט לאחרונה בעניין משאבי הגז(הטבע ושירותים ציבוריים לבעלי ההון 

הגברת התחרות כדי להוריד  "כמוסיסמאות ערמומיות במנוהלת , להעמיק את הניצול המעמדי
 שחיקה מתמודדים עםאשר , מחירים באה על חשבון השכיריםבכל הורדה , במציאות". מחירים

  .ירידה בכוח הקנייה שלהםעם הקפאת שכרם ועם , מתמשכת בתנאי עבודתם
  

במגזר הפרטי .  בשכר קיפאון בתנאים שלהמשך העלייה ביוקר המחייהנוכח י מביעה את דאגתה "מק
לא במגזר הציבורי שהייתה ואילו ההעלאה הקלה , לא הייתה כל העלאה סדירה בשכר זה שנים רבות

תתבצע במהלך ו, שהחלה בחודש אפריל שנה זו, העלאת שכר המינימום.  שחיקה בשכרמנעה
ינימום  אינה עונה על הצורך העמוק בהעלאת שכר המ– שקל בחודש 5,000עד לרמה של , כשנתיים

  . לשכר הממוצעאופן שתישמר הצמדתוב, באופן יחסי
  

יצאה זו  יוזמה . שקל לשעה30- הוועידה מאמצת פעם נוספת את התביעה להעלאת שכר המינימום ל
  .כ דב חנין"ח,  חבר הלשכה הפוליטיתש ובראשה עמד"חדמהמפלגה ומ

  
 את שעות ,האקדמית כדי שהסכמי השכר יהלמו את השכלתם ,הוועידה מצדדת במאבק המורים

  .עבודתם ואת החשיבות הגדולה של תפקידם החברתי
  

וקוראים לחברי המפלגה להצטרף , מקצועי לטובת כל העובדים-אנו קוראים להגברת המאבק האיגוד
ות כוח לוחץ על הנהגת ההסתדרות על מנת יכדי לה, מקצועיים וכן להסתדרותהאיגודים כלל הל

ללא כל צורה של שיתוף פעולה עם המדיניות , מאבקי עובדיםתמיכה בשל ממש בשתנקוט עמדות 
  .הכלכלית ובעלי ההון

  
צדדית של בתי -הוועידה קוראת לאיחוד המאמצים בהגנה על זכות השביתה מול ההתערבות החד

  .הדין לעבודה
  

 מעמד העובדים ולמעורבות במאבקי העובדים ההולכים קרבי קוראת לעבודה מאומצת ב"מק
הוועידה קוראת להעמדת . ופה האחרונה נגד מדיניות הימין העוינת את זכויות העובדיםומתגברים בתק

מקצועי על סדר יומם של המוסדות המפלגתיים וכל ארגוני -הסוגיה המעמדית והחינוך האיגוד
  .המפלגה

  
חאה החברתית הגדולה של  תוך הפקת לקחים מהניסיון של המ,יש צורך להניע תנועת מחאה חברתית

שלונה בשלושה יוזאת בשל כ,  ללא תוצאות רציניותירות במהמחאה זו מיצתה עצמה. 2011קיץ 
וסוגיית הכיבוש והמיליטריזציה של , היעדר החיבור בין העניין החברתי לבין העניין המדיני: מישורים
הגבלת סיסמאות המחאה למה ; ומהותה הקפיטליסטית הקיצונית של הכלכלה הישראלית, הכלכלה
במיוחד נוכח העובדה שהאזרחים , ערבית אמיתית-והיעדר שותפות יהודית; "מעמד הביניים"שמכונה 

  .דיכוי מעמדימהערבים סובלים שבעתיים מניצול ו
  

  נשים וצעירים

. בכל תחומי החייםו בחברה יהשוויון זכויותלי מדגישה כי תמשיך להיאבק לקידום מעמד האישה ו"מק
ובמיוחד התרחבות תופעות , נגד נשים, הרשמית והחברתית, המפלגה מוקיעה את כל צורות האפליה

הוועידה מברכת את חברת הלשכה הפוליטית של .  ובחברה הערבית בפרט,האלימות נגד נשים בכלל
לרגל בחירתה לראשות ועדת הכנסת לקידום מעמד , סלימאן- חברת הכנסת עאידה תומא, י"מק

  .בתחום הנושאים שיידונו בוועדה, חות משמעותית סדר היום החשוב של ועדה זו צפוי להתפת.האישה
  

  .י"אותה מקיימת תנד, שוויון מגדרילנשים וההוועידה מציינת את הפעילות הרחבה למען זכויות 
שולחת ברכה חמה ו, י מברכת את ציבור הצעירות והצעירים הנאבקים למען עתיד טוב יותר"מק

 לצעירים להצטרף יםראאנו קו .)י"בנק(לי ברית הנוער הקומוניסטי הישרא –הנהגתה החלוצית ל
 את התפתחות העמים ותהמבטיח, בהיותה המקור לאידיאולוגיה נאורה ולצדק חברתי, י" בנקלשורות

  .ועתיד טוב יותר לדורות הבאים
 


