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  מבוא 

  

שחור או , ם מדינה היא דמוקרטית היא לעיתים נדירות תשובה של כן או לאהתשובה לשאלה א

אפשר להתייחס לדמוקרטיה . דרגות שונות של הפרדת רשויותיכולות להיות , למשל, כך. לבן

ובקצהו מגיע למשטר חשוך של  דיקטטורה , כאל מרחב שיכול לנוע בין רחב ומכיל לצר ומדיר

  . יחידים או אפילו עריצות של –של הרוב 

, אלא במדרון חלקלק, המעבר ממצב אחד לשני אינו מתבטא במהפכות מהיום למחר, לרוב

מונה החוקר לורנס בריט . שלאט לאט מצמצם את המרחב הניתן לאזרחים לפעול ולהשפיע

 היכולים לשמש כתמרורי אזהרה להתדרדרותה של 1,פשיסטיים של משטרים מספר מאפיינים

זיהוי וסימון , זלזול בערכן ובחשיבותן של זכויות האדם, ומנות קיצוניתלא: וביניהם, דמוקרטיה

, נשלטת וצייתנית, תקשורת מגויסת, עליונות הצבא ומיליטריזם דורסני, אויבים ושעירים לעזאזל

החלשה של , שלטון-הגנה על חברות גדולות וקשרי הון, עיסוק אובססיבי בביטחון המדינה

  .  האקדמי ואובדן האמון ברשויות השלטוןדיכוי החופש, ארגוני עובדים

בישראל של השנים האחרונות אנו עדים למפנה מדאיג בתפיסות הציבור את מהות המשטר 

ולמגמה מפחידה של התגברות רבים מהסימנים , הדמוקרטי ובפרקטיקה של המדינה ביחס אליו

 מפלה ושימוש קידום חקיקה, השתקה של התנגדות ומחאה, מערכת הבחירות האחרונה. האלה

  . מהווים תמרור אזהרה שלא ניתן להתעלם ממנו, גזעני ומסית מצד אנשי ציבור, גס בשיח לאומני

 בשש זירות 2009-2010הדוח שלהלן מבקש לתאר את התערערות הדמוקרטיה בישראל בשנים 

מוסדות ; זכויות המיעוט הערבי; חינוך לזכויות אדם ולדמוקרטיה והחופש האקדמי: עיקריות

. וזכויות חברתיות; התקשורת; חופש הביטוי והמחאה; ממשלה ובתי המשפט,  כנסת–השלטון 

פרויקט " במסגרת 2011 מאי – 2010פרקי הדוח התפרסמו בהדרגה בחודשים ספטמבר 

ובהם האגודה , ארגונים רבים של החברה האזרחית בישראל שמובילים ביחד, "דמוקרטיה

רוסית , ערבית,  עברית– בארבע שפות 2 אתר אינטרנטבליבו של הפרויקט. לזכויות האזרח

שהוקם בתקווה שיהיה בית לדיון ציבורי ולשיח פתוח על הדמוקרטיה הישראלית ועל , ואנגלית

  . ומרחב לפעולה למען דמוקרטיה מהותית בישראל, סוגיות שעל סדר היום ומעוררות מחלוקת

חברה משותפת לכל הקבוצות השונות אנו מאמינים כי בישראל עדיין מפעמת שאיפה לבניית 

, הומואים, אשכנזים, מזרחיים, ותיקות, עולות, חילוניות, דתיות, ערבים, יהודים: החיות בה

הדרך היחידה לחיות ביחד . אליטות כלכליות ומעוטי יכולת, סטרייטים, נדריות'טרנסג, לסביות

  .היא להסכים על כללי המשחק הדמוקרטיים ולכבד אותם
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