מי אני?
אני ענת ניר ,בת  ,39מתל אביב .יזמת תרבות ופעילה פמיניסטית ולהט"בית מזה  20שנה ,ממובילות
מחאת הנשים .יש לי תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני במגדר ויישוב סכסוכים בינלאומיים
מהאוניברסיטה למען השלום של האו"ם .אני חוקרת כלכלה ומגדר ומכהנת כיו״ר פמיננסי – מכללה
כלכלית לנשים המקיימת קורסים וסדנאות לנשים בתחום הכלכלי ,ושמה לעצמה למטרה לצמצם פערי
מעמד מגדריים בחברה הישראלית דרך חינוך פיננסי ועידוד עצמאות כלכלית בקרב נשים .כיהנתי
כחברת ועד מנהל באגודה למען הלהט״ב ואני מתנדבת כעשור בארגון חוש״ן לקידום סובלנות כלפי
הקהילה הגאה .הפקתי אירועי תרבות גדולים בכל רחבי הארץ ,ממסיבות ועד פסטיבלים ומצעדים של
מאות אלפי אנשים ,בהם מצעדי הגאווה בתל אביב ובבאר שבע.
למה אני רצה?
אני מאמינה שהאפשרות להשפיע ולשנות עוברת דרך מעורבות אזרחית והשתתפות פוליטית .לכן
בשנתיים האחרונות לקחתי חלק מרכזי במהלך שתכליתו היתה לפתוח את השורות במרצ ולהביא
לתוכה כוחות חדשים ורעננים – הייתי מעורבת בפתיחת הפריימריז לכלל מתפקדי המפלגה ושותפה
לייזום ולחשיבה על מטה פריפריות וקהלים חדשים שהוקם במרצ ,במסגרתו יזמתי את הקמת סניף
עפולה ,שאני מעורבת באופן רציף בפעילות שלו.
בחודשים האחרונים הייתי שותפה להתעוררות אזרחית חסרת תקדים בהיקפה .גם במחאת הלהט"ב
ולאחרונה במחאת הנשים ,שהיתה לי הזכות להיות מהיוזמות והמובילות שלה .ראיתי מקרוב את הכוח
שיש לציבור אזרחי להשפיע על סדר היום במחאה מאורגנת ,במיוחד כאשר היא על רקע פגיעה בזכות
הבסיסית שלו לחיים בכבוד וביטחון ,והבנתי שמדובר לא רק במחאה אזרחית אלא בכוח פוליטי.
החלטתי להתמודד כי את הכוח הזה אני רוצה להביא מהשטח לכנסת.
למה לבחור בי?
אני חלק מדור שלא מוכן יותר לשבת על הספסל ולראות את הארץ הזו אוכלת את יושביה .דור של
אקטיביסטים ,שאוהבים את המדינה אהבת נפש ומוכנים לפעול כדי לתקן בה את מה שדורש תיקון .כל
חיי אני עובדת עם ועבור אנשים וקהילות ,מאגדת אנשים סביב מטרה משותפת ורותמת אותם לפעולה.
כחברת הנהגת מרצ וכחברת כנסת אעבוד לטובת מפלגה מאוחדת ,גדולה ומשפיעה ,שתחתור למקום
בה תוכל לקחת חלק משמעותי בעיצוב סדר היום הציבורי במדינת ישראל ,ככוח פוליטי שלא ניתן יהיה

להתעלם ממנו .אני אופטימית ומאמינה שהתחדשות בהנהגת המפלגה תוביל לכך שנראה את מרצ
מתחזקת וגדלה עוד יותר לקראת הבחירות לכנסת .אני יודעת שרבות ורבים חושבים כך ,ובדיוק בשביל
זה אני מתמודדת .אשמח לקבל את הקול שלך בפריימריז כדי שיהיה לי הכוח לעשות זאת.
מה אעשה לאחר שאבחר?
אחד הדברים הראשונים שאני מתכוונת לקדם הוא שוויון כלכלי מגדרי .כחוקרת כלכלה ומגדר שעוסקת
בתחום כ 15-שנה ,אני סבורה שפערים מעמדיים הם השורש לאי השוויון בחברה הישראלית ,שבה
למעמד יש גם צבע ,לאום ,מקום מגורים ומגדר .בגלל שיש התאמה ברורה בין הפערים המעמדיים לאלה
המגדריים ,ברור כי חיזוק מעמדן ועצמאותן של נשים הוא אחד המפתחות ליצירת חברה שוויונית וחזקה
יותר .בפועל ,הדבר הראשון שאעשה הוא ייזום מבצע אכיפה רחב היקף של חוק שכר שווה לעובדת
ולעובד ,על מנת לאתר חברות ומוסדות ציבור שמפלים בין נשים לגברים בנושא השכר .במקביל אקדם
את הצעת החוק למניעת אלימות כלכלית ,שאני שותפה לחשיבה ולכתיבה שלה ,כדי שתעלה לקריאות
כבר בכנסת הבאה.
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