2/15/15, 13:09

ארגון הנוער הגאה למפלגות :התחייבו לנוער להט"ב במצע שלכן  -בחירות  - 2015הארץ

ארגון הנוער הגאה למפלגות :התחייבו לנוער להט"ב במצע שלכן
פעילי ארגון הנוער הגאה )איגי( שלחו למטות המפלגות מסמך מפורט שחיברו ,ובו הם מציינים מספר סעיפים שהם
מבקשים שהמפלגות יתייחסו אליהם במצע שלהם .המסמך גובש בשיתוף עם נציגי חניכים וחניכות מהנוער הגאה.
בארגון כותבים כי "בני נוער רבים בקהילת הלהט"ב ,הנמצאים בדרגות סיכון שונות ,אינם זוכים למענה ראוי
המשתלב בשגרת חייהם .היעדר מענה לבעיות יומיומיות אלו המטרידות את המתבגרים/ות עשוי להביא להחרפת
תופעות סיכוניות ,כגון :אובדנות ,התנהגות עבריינית ,זנות ,סמים ואלכוהול והתדרדרות לשוליים חברתיים".
רן לבל ,מנכ"ל שותף של איגי ,סיפר כי לאחר שנשלח המכתב לכל התאים הגאים של המפלגות ולכל היו"רים
התקבלו תשובות מהמחנה הציוני ,יש עתיד וכולנו ,יש עתיד והמחנה הציוני אמרו שיכניסו את המסמך לתוך החלק
במצע שלהן שעוסק בקהילה הגאה" .לא קיבלנו תגובות מהבית היהודי והליכוד וזה חבל לנו" ,אומר לבל .הוא
הוסיף כי "המפלגות כן מתאמצות להגיע לקהילה ומזהים אותה ככוח פוליטי משמעותי .אבל גם מי שמתאמץ לפנות
אלינו ועוסק בפונדקאות ונישואים חד מיניים ,אלה נושאים שלא רלוונטיים ולא מעסיקים את בני הנוער הגאה .ילד
בן  14בדימונה רחוק מזה שנות אור .כלל המפלגות רחוקות מההבנה שיש כאן אקט רחב יותר של חינוך לעומק,
לסובלנות וקבלת האחר וזה צריך לבוא לידי ביטוי במשאבים יעודיים לטובת התכנים האלה".
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שר הביטחון משה יעלון ,מספר  7ברשימת הליכוד ,בכנס של הקהילה הגאה לקראת הבחירות ,ביום שישימוטי
מילרוד

במסמך מבקשים בין היתר ליצור מרחב בטוח לנוער במערכת החינוך ,על ידי אכיפה של תיקון מספר ארבע לחוק
זכויות התלמיד ,הקובע איסור אפליה מטעמי נטייה מינית או זהות מגדרית ברשות מקומית או מוסד חינוך .באיגי
מבקשים גם להטמיע את "תוכנית ניר" של הארגון כתוכנית רשמית .זוהי תוכנית המעודדת שיח של קבלה ,שוויון
וסובלנות בבתי הספר ,ובמסגרתה מתקיימת סדרת מפגשים לימודיים על מגדר וזהות מינית אחרת ,דרך שיח ועשייה
של תלמידות ותלמידי התכנית על סקסיזם ,פמיניזם ויחסי כוחות ,מאבק נגד גזענות ואלימות על רקע להט"בופובי.
דרישה נוספת של הארגון היא הכרה בנוער להט"ב כנוער בסיכון וקידום תוכנית ממשלתית לתמיכה בו .בארגון
מציינים כי לפי מחקרים בני נוער להט"בים ,שמספרם נאמד בישראל בכ 200-אלף ,נמצאים בסיכון גבוה למצוקה
נפשית ,ומחצית מהם נמצאים בסיכון גבוה יותר לאובדנות .בארגון כותבים כי "בהתחשב בגודל האוכלוסייה והיקף
התופעה המשוער ,לא ניתן להשלים עוד עם התעלמותן של המערכות העוסקות ברווחה ,בטיפול ובמניעה מבעיה זו,
שבמידה רבה נגרמת מהיותם של בני נוער אלו 'בלתי נראים' .על כן ,ישנו צורך במציאת מענה לכל אלו".
בארגון דורשים עוד הקמת מרכזים לנוער גאה ברחבי הארץ ,על מנת שארגון הנוער יוכל להמשיך את פעילות
ברחבי הארץ .לפי הארגון "הימצאות איגי בעשרות רשויות מקומיות איננה מובנית מאליה ,ולא פעם מתקשה
הארגון לבסס את פעילותו בעיר או מועצה כזו או אחרת ,בעיקר בשל היעדר הכרה רשמית של הרשות המקומית
בפעילותנו .משמעות הדבר היא שלעיתים נאבק הארגון על מנת למצוא מקום לביצוע הפעילות".
הדרישה האחרונה היא הכרה שילוב איגי בתוכנית הלאומית למניעת אובדנות ,משום ש"לא ייתכן שתוכנית לאומית
לא תתייחס ותקצה משאבים באופן ייעודי לקבוצה הנמצאת בסיכון מובהק .התעלמות מקבוצה זו חוטאת למטרות
התוכנית הלאומית כפי שנקבעה על ידי ממשלת ישראל" .עוד מוסיפים בארגון כי "בתוך כך ,יש לקדם הכללת
קבוצה זו במחקרים ,הקצאת משאבים לאיתור נוער להט"בי בסיכון על ידי הכשרה של מדריכי איגי כ'שומרי סף',
וכן תמיכה ועיבוי של המערך הפסיכו-סוציאלי של איגי כגוף המתמחה בנושא".
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