עו״ד אומימה חאמד المحاميه اميمه حامد

עו״ד ומגשרת בתחום המשפחה ,פעילה חברתית ומתמחה בענייני משפחה ודין שרעי.

בגיל  17חתנו אותי ובגיל  20מצאתי את עצמי גרושה ,אמא חד הורית עם שני ילדים ותעודת בגרות שלם ביד ,משם
(לפנ י שלושים שנה) התחיל המסע האישי והמאבק החברתי בצל הסתיגמה של אשה גרושה בחברה הערבית השמרנית.
התחלתי לעבוד ולגדל את ילדיי והייתי נחושת מטרה להוכיח כי גירושין זה לא סוף החיים ובשלב מאוחר יותר רכשתי
השכלה משפטית והשתלבתי באופן עצמאי בשוק העבודה בתחום המעמד האישי וזאת לאור הנסיון האישי שעברתי
במסדרונות בית הדין השרעי ובחברה הערבית.
הסיפור והחוויה האישית עזרו לי להבין לעומק את המצוקה שעוברת משפחה במהלך ניהול הליכי גירושין וסכסוך
משפחתי ובמיוחד ההשפעה על הילדים.
האמנתי בעצמי כי אוכל לעזור למשפחות הנקלעות למשבר ולהוות דוגמא אישית לנשים אחרות בחברה.
היום אני עצמאית מנהלת משרד עורכי דין בנצרת שמתמחה בדיני משפחה ודין שרעי וייצוג קטינים.
הנסיון שצברתי במהלך חיי האישיים והמקצועיים הוביל אותי להיות פעילה חברתית במטרה למגר את תופעת האלימות
מכל מין וסוג בחברה ולהביא למודעות מוגברת של זכויות נשים וילדים ולקידום מעמדם במדינה.
במהלך עבודתי מול המוסדות הממשלתיים כמו משרד המשפטים ומשרד הרווחה נת קלתי בקשיים בירוקרטים טכניים
ומערכתיים אשר מהווים מכשולים ליישום כמעט כל תוכנית ועזרה טיפולית האמורה לעזור למשפחות במצוקה וילדים
נזקקים במדינה.
למרבה הצער משרדי הממשלה מערימים קשיים על כל נסיון או רעיון לקידום ויישום תוכניות בקהילה והדבר נעוץ בניתוב
התקצי בים בערוצים קבועים ע״פ מדיניות משרדי הממשלה.
אני מאמינה כי אוכל לעזור למשפחות במצוקה ולילדים נזקקים במוקד קבלת ההחלטות ,דהיינו בכנסת באמצעות הגשת
הצעות חוק מתאימות לשינוי וניתוב תקציבים ייעודיים למטרות חברתיות.
אני מאמינה כי ההשקעה ברווחת המשפחה והילדים תשפיע על כל תחומי החיים ותביא למיגור תופעות האלימות על כל
סוגיהם שמכה במדינה ותביא לסביבת חיים טובה ולרווחה כוללת של החברה בכללותה.
האג׳נדה החברתית בה אני מאמינה דרה בכפיפה אחת עם עקרונות המפלגה אשר חיזקה אותי ונתנה לי את התקווה
להמשיך בעשיה למען שיתוף פעולה אמיתי שוויון ושלום וקידום זכויות אדם.
כולי תקווה שתינתן לי ההזדמנות להניע את העשיה בתחום רווחת המשפחה והילדים וקידום מעמד האישה.
אני פונה אליכם ומבקשת את תמיכתכם ואמונכם.

