שלום לך,
שמי גבי לסקי ,ואני מתמודדת בבחירות לרשימת מרצ לכנסת בחמישייה
הראשונה והשנייה.
כמה עובדות עלי:
 .1אני עורכת דין לזכויות אדם .בת  ,52גרה בתל אביב יפו ,בת זוג
לתמיר ואמא לתאומים ,נינה ומיכאל.
 .2עליתי לישראל ממקסיקו בגיל  15לפנימייה של עליית הנוער כפר
סילבר
 .3אני כלת פרס אמיל גרינצוויג לזכויות האדם ,כהינתי כמזכ"ל
שלום עכשיו ,בוגרת מרכז השל למנהיגות סביבתית ועורכת טקסי
נישואין מטעם הוויה-ישראל חופשית.
 .4פעילה במרצ שנים רבות ,בעבר כיהנתי כיו"ר הנהלת מרצ וכחברת
מועצת העיר ת"א-יפו .הייתי רכזת הסטודנטים הראשונה של מרצ
ושותפה להקמת תא גאות -התא הגאה הראשון בפוליטיקה הישראלית.
רובכם/ן מכירים/ות אותי כאחת מעורכות הדין לזכויות אדם המובילות
בישראל .כעו"ד נצחתי מאות משפטים תוך הרחבת גבולות חופש
הביטוי והמחאה כשייצגתי פעילים ופעילות במאבקים האזרחיים
המרכזיים בארץ ,בינהם :המחאה החברתית ,מאבק הגז ,המאבק נגד
השחיתות ,נגד אלימות משטרתית ,מחאת הנשים ,ומאבקים למען שוויון
אזרחי ונגד הגזענות .בנוסף ,חשפתי את אי החוקיות ועוולות הכיבוש
במסגרת דיוני מעצרים של קטינים פלסטינים בבית המשפט הצבאי .כל
יום מחדש אני מוכיחה כי עבודה קשה בשטח ודבקות בעקרונות של
חירות ,צדק ושוויון מחוללים שינוי במציאות .ועכשיו הזמן לחולל את
השינוי מהכנסת.
באוקטובר האחרון ,סיימתי כהונה מוצלחת כחברת מועצת העיר
ת"א-יפו .כשליחת ציבור ושותפה למאבקים של תושבי העיר חוללנו יחד
שינויים משמעותיים בזכות למרחב ומשאביים ציבוריים .במסגרת תפקידי
בהתנדבות מלאה ,הייתי יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי ,יועצת העיר לענייני
קיימות וחברת דירקטוריון חלמיש ,החברה המשכנת בעיר ,והובלתי מהלך
לרכישת עשרות דירות לדיור הציבורי ,לראשונה מזה שנים .הייתי שותפה
להעברת חוק העזר העירוני לפתיחת מרכולים בשבת ,פעלתי נגד ההטבות
להם זכו הגרעינים התורניים בעיר ,שמשתי לפה לתושבי גבעת עמל
במועצת העיר ,העברתי תכנית להצללת המרחב הציבורי בעיר והצלחתי
לנקות את רחובות העיר מכרטיסים לשידול לזנות אחרי לחץ אינטנסיבי על
כל הגורמים.
עכשיו אני רצה לכנסת ,לקחת את ההצלחות והניסיון שלי מבתי
המשפט ומהזירה העירונית  -לזירה הארצית .אני מביאה נסיון רב וידע

ייחודי במשפט חוקתי וזכויות אדם ,התמדה ,עיקביות ונצחונות רבים בהגנה
על זכויות האדם והאזרח .כמשפטנית יש לי כלים וידע ייחודיים לעסוק
בחקיקה המגינה על הדמוקרטיה ,על חופש הביטוי ועל שלטון החוק
וזכויות האדם .וכחברת מועצת העיר יש לי ידע נרחב בתחומי תחבורה,
חינוך ,סביבה ,תרבות ודיור ,תחומים משמעותיים המשפיעים באופן ישיר
על חיי היום-יום של כולנו.
אחרי שנים של פעילות והצלחות אני חשה שהגיע הזמן לעבור מעיסוק
בכל תיק ותיק לעיסוק במדיניות ובחקיקה.
אני מודה לכל מי שאומר לי שהעבודה שאני עושה כעו"ד היא חשובה ואני
מבטיחה שכח"כית אמשיך לעסוק באותם סוגיות ,באותו הלהט  -אך הגיע
הזמן לעסוק בהליכי החקיקה ובמדיניות.
אני מאמינה שמדינה שוויונית ופלורליסטית ,חומלת וסולידריות היא
אפשרית .מדינה שמבוססת על כלכלה מקיימת ,עם חוקה שמגנה על
יושבות ויושבי המקום הזה ,על הזכויות והרווחה שלנו .מדינה שדואגת
לדיור ציבורי ראוי ,ולא מפנה אנשים מבתיהם .מדינה בלי דיכוי ,כיבוש,
גזענות ואפליה וחותרת להסדר מדיני .מדינה שבה במקום חוק הלאום -
מחזקים את השוויון והשותפות האזרחית .מדינה שלא מפלה את חברי
קהילת הלהט"ב  -אלא מקיימת נישואים אזרחיים .מדינה שמגנה על
הסביבה ובעלי חיים ומעניקה חינוך מצויין לכל ילדי הארץ הזו.
אבקש לזכות בתמיכתך ,כדי להביא את קול זכויות האדם  -לכנסת.
שלך,
גבי

