Gun Free Kitchen Tables

אנחנו לא יודעות מי היא ,אבל יודעות ונחושות להציל את חייה

 3יוני 5102
חברות ותומכות יקרות ויקרים של קמפיין האקדח על שולחן המטבח,
חשוב לנו לעדכן אתכן בהתפתחויות האחרונות בעבודת "שולחן המטבח".
חשוב לנו גם לחזור ולהודות מאוד לכל אחת מכן על העניין והמעקב שלה
ועל התמיכה החיונית בקמפיין ,אם בתרומת עבודה ,בתרומה כספית או
באהדה ותמיכה עקרונית.
שלכן,
רלה מזלי
רכזת שותפה ,האקדח על שולחן המטבח
כמעט שנתיים :בקרוב נוכל לציין שנתיים מאז מקרה הרצח האחרון בנשק אבטחה מחוץ למשמרת:
ב 32-ביולי  ,3102נתן ז'ורנו ובתו ימית ז'ורנו נורו ונהרגו בידי מאבטח ,בנשק אבטחה שנישא מחוץ למשמרת.
חודש אחר כך ,ב 32-באוגוסט ,נכנסו סוף-סוף לתוקפן ההנחיות החדשות שפרסם ביולי השר לביטחון פנים .יישום
ההנחיות הוביל לפירוק נשקם של אלפי מאבטחים שהיו קודם חמושים שלא לצורך וכן לאכסון נשקם של 58%
מבין השומרים החמושים במקום עבודתם בסוף כל משמרת .ביטולן החלקי של ההנחיות בנובמבר  3102לא הפך,
עד כמה שידוע לנו ,את השינוי המבני שהונהג כבר בשטח .בימים אלה אנחנו מציינות את התקופה הארוכה ביותר
שתועדה בישראל בלי אף מקרה של רצח בנשק אבטחה שנלקח הביתה .אכסון כלי ירייה במקומות העבודה לא
מציע כמובן אמצעי גורף ומוחלט למניעת רציחות .אבל קרוב לשנתיים ללא אף מקרה רצח בנשק אבטחה בבית הן
עדות ליעילותו המשמעותית.

דיווח על התביעה של רומן ליטרובניק באתר החדשות "הארץ"

"דרישה למתן דין וחשבון ומאבק בחסינות" :שתי תביעות נזיקין:
ב 31-באפריל ,בישיבת קדם-משפט לקראת בירור תביעתו ,יוצג רומן ליטרובניק ע"י עורכות דין משני ארגונים
שותפים לקמפיין "האקדח על שולחן המטבח" :תמורה המרכז המשפטי למניעת אפליה ופרויקט האקדח על שולחן
המטבח (שיזם ומוביל את הקמפיין במסגרת אשה לאשה מרכז פמיניסטי) .אמו ,אביו וסבתו של רומן נורו ונהרגו
לפני שבע שנים בידי בן-דודו ,מאבטח שנשא את נשקו הביתה .הגשת תביעת נזיקין כנגד המדינה וחברת
האבטחה מניחה לפתחן אחריות על אבדן החיים והנזק העצום הכרוך בכך כיוון שלא אכפו את החוק המורה
לאכסן נשק אבטחה במקומות העבודה .הדיווח התקשורתי על קדם-המשפט (ראו כותרת למעלה) הפנה זרקור אל
הטיעון המופרך של המדינה כי סבתו של רומן ,שחלקה דירה עם היורה" ,נחשפה מרצונה לסכנה".
ב 2-במאי ,בישיבת קדם-משפט לקראת בירור תביעתה ,יוצגה אלמנש זלקה ע"י עורכות דין ממרכז נגה לנפגעי
עבירה ,אף הוא ארגון שותף בקמפיין שולחן המטבח ,לצד עורכות הדין של פרויקט האקדח על שולחן המטבח.
שתי תביעות אלה מציעות איסטרטגיה מעשית ליישום ההמלצה השביעית שעלתה ממש לאחרונה מתוך מחקר
מקיף" :מחקר עולמי של יישום החלטה  0238של מועצת הביטחון של האו"ם" שנערך בידי ארגון  ,WILPFליגת
הנשים הבינלאומית לשלום וחירות ,שחוגג השנה  011שנות פעילות .סיכום דוח המחקר מונה שורת המלצות
מעשיות וביניהן ,העמדת "דרישה למתן דין וחשבון ומאבק בחסינות של ארגונים ביטחוניים וצבאיים פרטיים ...
כוחות ביטחון לאומיים וקבוצות חמושות אחרות ,בתחום האלימות נגד נשים וילדות במצבי קונפליקט ופוסט-
קונפליקט".
גלובליזציה של איסטרטגיות מקומיות :הכרה בינלאומית בקמפיין "האקדח על שולחן המטבח":
לקראת סוף אפריל ,קיבלנו טקסט צוהל מג'סיקה נבו ,שעבדה בעבר עם שולחן המטבח ,מתוך ישיבת המליאה
הראשונה של הכנס לרגל מאה שנות פעילות של  ,WILPFליגת הנשים הבינלאומית לשלום וחירות ,שנערך
בהאג .איזו התרגשות ,היא כתבה לנו ,סינתיה קוברן מדברת על שולחן המטבח! ואמנם ,קמפיין האקדח על שולחן
המטבח מתחיל למשוך תשומת לב בינלאומית כמודל לפעולה אנטי-מיליטריסטית משמעותית הניתנת ליישום בכל
מקום ובכל רמת ממשל .סינתיה קוברן ,חוקרת וסופרת פמיניסטית ידועה ומוערכת ,ציינה את" :הפרויקט הייחודי
שנקרא האקדח על שולחן המטבח שפועל בישראל" בתור "דוגמה מעולה של נשים פעילות שמתריעות על נקודת
חיבור מעשית על פני הרצף המוטה מגדרית של אלימות  ...ומתריעות בקול ברור על כך שמיליטריזם לא נשאר
במחנות הצבא אלא נכנס הביתה בדלת הראשית ונתלה בתוך ארון הבגדים" .כמוכן ,ציינה כי התארגנות של נשים
במסגרת רשת הפעולה העולמית לענייני נשק קל ( ,)IANSAבמהלך המשא ומתן על הסכם בינלאומי בנושא סחר
בנשק ,הצליחה להניע את האו"ם "להכיר בדיוק במה שמספרות לנו מכבר פעילות האקדח על שולחן המטבח –
בהשלכות של נוכחות כלי ירייה על חייהן ועל מותן של נשים".

הגיליון האחרון של כתב העת "פמיניסט יקלאסימלאר" שכולל מאמר על "האקדח על שולחן המטבח"

עדות נוספת לעניין חוצה-הגבולות של פעילות פמיניסטיות בחשיבה ובפעילות של קמפיין שולחן המטבח עולה
מפרסומו של מאמר מקיף על הקמפיין בכתב העת האקדמי-פמיניסטי התורכי,
 .Kulture ve Siyasette Feminist Yaklasimlarהמאמר ,שפורסם לאחרונה ,נכתב בידי רלה מזלי ותורגם לתורכית
בידי אליף ביניצ'י ואירם אז.
לבסוף ,מוקדם יותר השנה ,ג'הלה ואלג'י ,יועצת מדיניות וראש מחלקת השלום והביטחון באגף של האו"ם
המופקד על ענייני נשים בעולם ,UN Women ,כתבה לנו כי" :ההתנסות של האקדח על שולחן המטבח רלבנטית
לא רק לפלסטין/ישראל .לדעתי ,זו דוגמה מעולה למעורבות של החברה האזרחית בפירוק נשק ובבניית ביטחון
קהילתי בכלל".
למידע נוסף ,או אם תרצי לתרום לעבודה שלנו ,את מוזמנת מאוד אל דפי האתר החדשים של האקדח על
שולחן המטבח (בעברית ובאנגלית) .אפשר גם לבקר בדף הפייסבוק שלנו (שרובו בעברית) ו/או לעקוב אחרי
חשבון הטוויטר.

כדי לתרום לאקדח על שולחן המטבח:
קליק על הכפתור מצד שמאל למעלה ,בדף הבית של האקדח על שולחן המטבח
קליק על כפתור "תרמו לנו" בתפריט
קליק על "תרום" לתרומה חד-פעמית או על "הירשם" לתרומה חודשית (כן ,משום מה בלשון זכר)
הקלידי פרטים שלך לתוך הטופס
ואנא לא לשכוח:
קליק על סימן  +על יד "מטרת התרומה"
כדי לפתוח "קופסה" ולהקליד לתוכה:
עבור האקדח על שולחן המטבח

