נימוקי הוועדה הציבורית להענקת עיטור ממלכתי בנושא המאבק
בסחר בבני אדם לגברת מרית דנון
גברת מרית דנון שימשה כמנהלת הרשות לקידום מעמד האשה במשרד ראש הממשלה עד
לאחרונה .במסגרת תפקידה היא הקדישה את מיטב המאמצים לקידום ענינן של נשים
מאוכלוסיות מצוקה ,ובכללן קורבנות סחר בבני אדם וזנות .מאמציה הניבו פרי הן בתחום הסחר
בבני אדם למטרת זנות והן בתחום הסחר בבני אדם למטרת עבדות ועבודת כפייה.
גברת דנון הביאה לשינוי מפת הסחר בבני אדם בישראל .היא יזמה וקידמה מבצעי מידע בקרב
הציבור ,הקימה מסגרות תמיכה לנשים בזנות ,עמדה בראש צוותים שגיבשו המלצות בקשר
להכשרות והגברת מודעות ציבורית וקידמה מעורבות של הממשלה בצעדים למאבק בסחר בבני
אדם.
הודות למאמציה ,מרחב של גופים מקדמים פעילות להעלאת מודעות הציבור ובכללם רשויות
מקומיות ,צה"ל ,ומשרדי ממשלה .בעוד שלפניה היתה פעילות נקודתית בלבד אצל גופים אלה,
בעקבות יוזמתה ונחישותה ,פעילות זו הפכה לרחבת היקף ומובנית .בנוסף לכך ,היא השכילה
לקיים ימי עיון שהיכו הדים בתקשורת ואף תרמה לגייס את מזכירות הממשלה לקיים דיון עקרוני
במאבק בסחר בבני אדם ולגבש החלטות עקרוניות.
גברת דנון קידמה מהלך היסטורי להקים מסגרות תמיכה לנשים בזנות ובכך ביטאה את מחוייבות
המדינה להגן על נשים אלה במקום להוקיען .מהלך זה תרם למאבק בסחר בבני אדם למטרת זנות,
שכן חברה המגנה על נשים בזנות ,יוצרת אקלים לא נוח לסחור בהן.
במצוות ועדת המנכ"לים הקבועה בנושא המאבק בסחר בבני אדם ,גברת דנון עמדה בראש
צוותים שגיבשו המלצות לקידום הכשרות ומבצעי מידע בקרב פלחי ציבור שונים .הודות
להנחייתה ,צוותים אלה פעלו ביסודיות ,ביעילות וביצירתיות  -תוך עיון בספרות ושמיעת אנשי
מקצוע ,עובדי ציבור ונציגי ארגונים לא ממשלתיים.
לפניה ,תחומי ההסברה וההגנה על נשים בזנות ,זכו לתשומת לב מועטת ולמאמצים חלקיים
בלבד .אחריה ,היא הותירה עולם שונה ,שבו המודעות הציבורית גדלה וההגנה על נשים בזנות
הפכה לתפקיד מוצהר של המדינה.
גברת דנון הצליחה לקדם יוזמות אלה בשל שילוב נדיר של תכונות .היא יודעת לחבר בין גופים
שונים תוך מתן כבוד לכל אחד; היא יוזמת ומחדשת ושופעת רעיונות יצירתיים; היא משכילה
להבדיל בין מצבים המחייבים נחישות לבין אלה הדורשים גמישות.
גברת דנון פעלה בדרכו של אהרון הכהן" :אוהב שלום ורודף שלום ,אוהב את הבריות ומקרבן
לתורה" כמוהו היא קירבה נפשות למטרה נעלה בדרכי נועם ,אחוה ושלום.

