נאום מר יעקב בזק לכבוד הענקת תעודת ההוקרה
לגב' מזל ריינפורד,
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ע"י מועצת הנשים שליד ראש העיר חיפה
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הנני שמח להציג בפניכם את הגב' מזל ריינפורד ,מנהלת המרכז הבינלאומי
להכשרה -ע"ש גולדה מאיר8
מזל היקרה ,מועצת הנשים שליד ראש העיר חיפה ,שמחה מאד להעניק לך
את תעודת ההוקרה על נאמנותך ללא סייג ופעילותך למען קידום מעמד
האישה בתהליך ההתפתחות העולמי ועל תרומתך להכשרת ,לעצמאיות
ולאוטונומיותה של האישה בעולם  -ובמיוחד באזורים נחשלים בעולם8
אינך אלא ראויה להערצת כולם ,מאחר והודות לך אלפי נשים מוצאות את
מקומן הראוי והמכובד8
תכניות שיתוף הפעולה הבינלאומיות שהינך יוזמת ומציעה באמצעות המרכז
הבינלאומי ע"ש גולדה מאיר ,איפשרו למן היווסדו של המרכז ב,1691 -
להקנות ולהעטיר את הניסיון הישראלי בעל המוניטין הרבים ל 141 -מדינות
בעולם כולו ,בתחומי הפיתוח הסוציואקונומי וזאת מעבר למחסומים אותם
מציבה הפוליטיקה8
ללא כל התייחסות לפוליטיקה ,הינך מעורבת בכל מקום בהם הניסיון
הישראלי ,יכול לעמוד לשרות הנשים ,זאת ,ללא כל קשר באם למדינות אלה
קשרים דיפלומטיים עם ישראל ואם לאו ,מאחר ואין אלה הדיפלומטיה או
הכבוד המנחים אותך בפעילותך ,כי אם חוסר הצדק ,הבידוד והעוני להם
קרבנות אלפי נשים בעולם8
למעשה ,יש לזכור כי  1,1מיליארד אנשים בעולם חיים עם פחות מדולר אחד
ליום ,כאשר  03/מזאת הן נשים8
ולכן הינך מעמידה לרשותן ולשימושן את הניסיון הרב שניצבר ע"י ישראל,
שהינו פרי עבודה מאומצת למן היווסד של המדינה ועובדת באורח הדוק עם
אותן מדינות המתאוות ללמוד מההישגיות הישראלית8
למן היום בו נכנסת לתפקידך כמנהלת מרכז זה ,עתה יותר מתמיד ,מעתיר
הניסיון הישראלי לו יצאו מוניטין רבים בתחום זה ,בכל קצווי תבל8
הודות לך ולעמיתיך הנאמנים ,אלפי נשים יכולות עתה לרכוש הכשרה ,אשר
מותאמת לצרכיהן ובהתאם למאפייני ארצות מוצאן  -ואשר תעניק להן
עצמאיות כספית ואוטונומיה 8הן שבות למדינותיהן ,בוטחות ביכולתן
ובפוטנציאל שלהן ,להיות פעילות בפיתוח הכלכלי של כפרן או קהילתן8
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הן גם יוערכו יותר וימצאו מקום מתקדם בחברה בה הן חיות 8תוך שהן
רוכשות לעצמן אוטונומיה וחופש ,נשים אלה מוצאות מחדש דרך להשמיע את
קולן ,על מנת לשנות מנטליות הדוגלת בדעות קדומות המפלות נשים8
מזל ,אין אנו יכולים להאשימך על שדאגתך נתונה לעתיד הנשים במקומות
מרוחקים ,מאחר וגם כאן במקומותינו הינך פעילה8
מעבר לחשדות מדי שנה עשרות רבות של נשים פלשתינאיות משתתפות
בסמינרים ובמפגשים ,המאורגנים ע"י מרכז גולדה מאיר ,יחד עם נשים
ישראליות ובמיוחד בנושאי חינוך8
שאיפתך הגדולה ביותר ,להנחיל לסקטור הנשים הפלשתינאיות את השלום,
לנשים אשר רובן חיות באורח תמידי באווירה מחרחרת מלחמה  -וכן לפעול
למען קידומו של עתיד משותף ,לדורות הבאים ,ילדים פלשתינאיים וישראלים8
מזל היקרה ,אין זה מקרה שאירגונים בינלאומיים רבים בעולם ,פנו אליך
בבקשה לשתף פעולה יחד במאבק למען הבטח קידומה של מנהיגות נשית
בעולם ,אם זה הארגון הבינלאומי למחקר ,להכשרה ולקידום האישה של
האו"ם ,ארגון הבנק העולמי ,ארגון אונסקו ,או מועצת המנהלים של פורום
הנשים הים תיכוני ,בחסות ארגון אונסקו ,בו הינך
חברה למן  8 1666אינך מחמיצה כל הזדמנות בה הינך יכולה להשמיע קולך
ולהעתיר מההישגים הישראלים הרבים למען הנשים המופלות והנחשלות 8
אין כל ספק ,כי הגב' מזל ריינפורד ,במספר עשרות שנים מאוחר יותר,
מיישמת בכל ליבה ,את מעמד האישה ,כפי שחזתה אותו בשעתו ,ראש
הממשלה לשעבר הגב' גולדה מאיר ז"ל ,אשר המרכז נושא את שמה :
"אנו נשות העולם ,חייבות להשתתף במאבק ההכרחי נגד העוני ,הבערות,
הקיפוח ,וחוסר הצדק 8אנו הנשים ,אמנם איננו טובות יותר מהגברים ,אך
ערכינו למדינותינו ולעולם כה רב -וחבל יהיה למנוע את מעורבותנו הפעילה
למען השלום וההתפתחות"8
כך התבטאה הגב' גולדה מאיר ז"ל  -ואנו יכולים לומר בביטחה כי לא יכלה
להימצא לה יורשת נאמנה יותר ,על מנת להגשים את חזונה8
בזכותך שמה של מדינת ישראל זוהר ונישא עד למדינות המרוחקות ביותר -
ומעיב על הדימוי המעוות הניתן לעיתים ע"י אמצעי התקשורת  -ומדינת
ישראל ועמה יכולים להיות גאים בהילה שפועלך מקנה להם8
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