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 עצם אולם. השוויון ערך הוא והלאום הפרט זהות את המגדיר העיקרי היסוד המודרני שבעידן ספק אין

, תרבויות אותן של מצבן נוכח המתעצם, חריף שאלה בסימן נמצא, זהות הגדרת להוות השוויון יכולת

  .כזהותן השוויון את לעצמן שאמצו

עת בהרוויחה שאותם היתרונות העצומים מ ממפה את התהליך שעברה האנושות,, שלפניכם הספר

בהפיכתה את השוויון לתמצית תרבותה, שיצרה  הכשליםדרך , אימוץ ערך השוויון כחזון הלאום והפרט

המשפחה,  ,היחידזהותם של  להעמדת כבסיס, האתניות הנשית יסוד על הבנויחזון תרבותי ועד ה

    :שלבים הבארבעאת זאת נמחיש  .םהעמי ותרבות הלאום ,הקהילה

הסיבות להופעתו ואת  כערך תרבותי בעולם והופעת ,השוויוןנסקור את מקור בשלב הראשון   .א

  הצלחתו הגדולה. לו

זהותה הגדרת . נתבונן בהתרבותישל ערך השוויון  השפעתו העצומהבשלב השני נתייחס ל  .ב

 .האישית והמשפחתיתעל הגדרת הזהות והשפעת השוויון  מדינת ישראל הלאומית של

ומשלם  ,שאנו משלמיםואת המחיר כשל המהותי שבתרבות השוויון ה בחן אתבשלב השלישי נ  .ג

 .על כךהעולם 

פנימה  ,עצמהכלפי  הן ,אל להציברשיכולה מדינת ישתרבותית אלטרנטיבה  ציעלב הרביעי נבש  .ד

כשלים שגרמה במענה ל גםתתמקד  אלטרנטיבההצגת הכולו.  העולםבפני  ,חוץלפי והן כ

ומקי הזהות האישית, המגדרית, עיתוח בערך המוסף שלה בפגם ותרבות השוויון לעולם, 

שנמנעים יחסי גומלין יכולת שלה ליצור בכן ו. שלא התאפשרו עד כה המשפחתית והלאומית

 האישיות, המשפחתיות והלאומיות.  –בכל הרמות כיום  תהקשרים השולטמערכת  בשל ,כיום

  השתקפות העולם בממד הפרט –השוויון התרבותי 

בדצמבר בעשירי הכללית של האומות המאוחדות  ניסחה האספהאת עקרונות השוויון בעת החדשה 

  , בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם.1948

 החברים כל של להפרה ניתנות והבלתי השוות הזכויות ושל הטבוע הכבוד של והכרה היות

 מכריזה הכללית האספה, לפיכך ...בעולם ושלום צדק, לחופש הבסיס הוא האדם במשפחת

 העמים לכל השגה של ףמשות כתקן ,האדם זכויות של ,הזאת עולמית הכלל ההצהרה על

 ושווים חופשיים נולדו האדם בני כל ...החברה של חלק וכל יחיד שכל לתכלית, והמדינות

 של ברוח השני אל אחד להתנהג ועליהם ובמצפון בהגיון התברכו הם. ובזכויותיהם במעמד

 אשר ולחופש לזכויות זכאי הוא בהם אשר, לאומי ובין חברתי לסדר זכאי אדם כל  ...אחווה

 כלפי רק חובה אדם לכל ...זו בהצהרה הסעיפים של הגשמה לידי ומביאים מקדמים

 מימוש בתוך ...אישיותו של המלאה וההתפתחות החופש את מאפשרת אשר הקהילה

 אבטחת למטרת בחוק שנקבעו להגבלות ורק אך נתון יהיה אדם כל והחופש הזכויות

 החברתי הסדר, המוסר בדרישות ועמידה אחרים של החופש לזכויות והכבוד ההכרה

  .הדמוקרטית בחברה הכלכלית והרווחה

המכפיפה את כל  תרבותית מכוונת,בנוסח מגילת הזכויות, מלמדת על מגמה מעמיקה התבוננות 

  לכל אידיאל אחר.מעל התרבות האנושית לזכויות ולשוויון הפרט 


