;

אות יקירת מגני זכויות האדם
ע"ש אמיל זולא לשנת 4102/4102
מוענק בזה

לגב' רותם אילן
בגין החזון להקמת ארגון "ילדים ישראלים" למניעת גירושן מן הארץ של מהגרות עבודה וילדיהן שנולדו ,גדלו והתחנכו בישראל בתגובה
מידית להחלטת הממשלה מ  9002לגרשן;
בגין היכולת לשנות את היקף גזרת המרחב הציבורי ממרחב שהדיר נשים מהגרות עבודה למרחב המכיל און ושבתוכו הן מוזמנות להשמיע את
קולן;
בגין הובלה מופתית של ארגון מתנדבים הטרוגני מבחינה לאומית ,מגדרית ,פוליטית ומקצועית שפעל באופן אינטנסיבי בכל החזיתות
הרלוונטיות למטרתו העיקרית ובמנעד עשיר של פעילויות ,מפעילות ציבורית בתקשורת וברשתות החברתיות ועד פעילות לחיזוק מנהיגות
קהילתית וסיוע נפשי לפרטים בתוכה;
בגין ההצלחה בהעלאת נושא משפחות מהגרי העבודה לסדר היום הציבורי ,והפיכתו ממציאות שקופה לסוגיה מוסרית וערכית המחייבת דיון
רחב בסוגיה של צדק חברתי ,דיון שבו השתתפו אלפים רבים של אזרחים שלולא קיומו של הארגון סביר שלא היו טורדים עצמם בעניין זה
כלל ועיקר;
בגין ניהול מאבק ציבורי שהניב את ההחלטה של ממשלת ישראל במאי  9020להעניק מעמד לכ 000-נשים וילדים שעמדו בקריטריונים
מסוימים;
בגין ההעצמה והנראות שהענקת לקהילה מהגרות העבודה ומשפחותיהן ,קהילה שקודם לכן הייתה שקופה למרבית בניה ובנותיה של החברה
בישראל;
בגין הרתמות מלאה לסיוע לנשות הקהילה ,הן במישור הציבורי והן במישור האישי בשעות משבר חמורות ,ובמיוחד שהחלו ,בפברואר
 ,9022מבצעי הרחקתן ומעצרן;
בגין מסירות הנפש לזרה שבתוכנו והנכונות לסייע לה ללא כל תמורה ,תוך השקעת משאבים רבים וסירוב לכל פיתוי להפוך את פעילותה
לקרדום לחפור בו;
בגין המנהיגות היצירתית ,המוסרית ,החושבת והרגישה שאפיינה את הקמת הארגון ,התווית האסטרטגיה שלו ,ניהול פעילויותיו ומגעיו עם
חברות הקהילה ,חבריה וילדיהם;
בגין ההחלטה האמיצה ושאינה מובנת מאליה לאחד את ארגון "ילדים ישראלים" עם האגודה זכויות האזרח על יסוד ההבנה שצעד זה יאפשר
למקסם את הפעילות ,ליעל אותה ולהבטיח את הסיוע המיטבי האפשרי לקהילה.
מטעמים אלה ,באנו לכלל מסקנה פה אחד ,כי גב' רותם אילן היא זוכת אות יקירת מגני זכויות אד ע"ש אמיל זולא לשנת .9023122
פרופ' ארנה בן-נפתלי

פרופ' אייל גרוס

פרופ' יובל שני

