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המחברת נוקטת עמדה ברורה וחדה . ברוהל לא יביא נחת לאף אחד-ספרה האחרון של אליזבת יאנג

קרי  –מדינות השואפות להידמות לה המול פני תושבי ארצות הברית ו למדיטרידה מומעמידה מראה 

. והמחברת יודעת לתעד כמו היסטוריון ולנמק כמו עורך דין ופילוסוף, אך מה לעשות. מדינת ישראל

 .אף אדם רציני אינו יכול להרשות לעצמו להתעלם מספר זה

, בטורונטו 36ל נפטרה באופן פתאומי בגיל "ברוהל ז-אליזבת יאנג. מעט רקע על הספר ועל הסופרת

היא השאירה מאחוריה שורה של ספרים חשובים במספר . הספר חודשיים לפני הופעת, קנדה

ה ידהדעות שאף היא הטר ברוהל הייתה תלמידה מובהקת של הוגה-יאנג, בראש ובראשונה. תחומים

כתבה את  ברוהל-יאנג. חנה ארנדט, בושובמיוחד היהודים , לא מעט את שלוות העולם המערבי

. ממנה יכולת ביקורתית חברתית בלתי מתפשרתטורט שלה תחת הנחייתה של ארנדט וספגה הדוק

 61שאפילו זכתה לתרגום עברי כמעט , היא גמלה חסד עם מורתה וכתבה עליה ביוגרפיה מרתקת

 . לפני כשנתיים, שנה לאחר חיבורה

היא ברוהל נרשמה ללימודי פסיכואנליזה -בזמן שיאנג. רוחנית השנייה הייתה אנה פרוידהמורתה 

מעמיק , התוצאה ספר מבריק. 0890ת נוגרפיה של פרויד סמוך לפטירתה בשגויסה לכתוב את הבי

ששופך אור חשוב על התנועה הפסיכואנליטית בכלל ועל ההתפתחות של  , ומרגש מאין כמוהו

תעודת עניות לקושי , הספר זכה להתעלמות מוחלטת בארץ. הפסיכואנליזה של הילד בפרט

ספר קטן על החוויה גם  ברוהל הוסיפה-יאנג. גים של העברלהתרומם מעל לוויכוחים ופילובמחוזותינו 

 ,Subject to Biography) פנינה פמיניסטית, גרפיות של נשיםהאישית שלה כאישה שכותבת ביו

1998). 

היא כתבה . נושא של דעות קדומותבברוהל שלחה את ידה -יאנג, אחרי התבוססות ארוכה ומגוונת זו

הספר . "יה של הדעות הקדומותהאנטומ", קצת מייגע אבל גם נוקב ומקורי וצריך להודות, ספר ארוך

התזה . לא כולל מדינתנו, שנים וזכה לעניין גדול בארצות דוברות אנגלית 21יצא לאור לפני כמעט 

הסוג . לא רק אחת, החדשנית של הספר היא שקיימות בחברה שלושה סוגים של דעות קדומות



ושה של הצורך להיטהר מבוסס על התח, שדוגמתו הדעה הקודמת של הנאצים נגד היהודים, הראשון

ולו לכן נאצי טוב מועסק בצורך להשמיד יהודים גם אם אף פעם לא פגש . מהאחר על ידי השמדתו

דעה קדומה זו . הסוג השני הוא דעה קדומה כמו של לבנים נגד שחורים באמריקה. אחדיהודי 

כדי הלבן זקוק לנוכחותו של השחור . מבוססת על הרצון להשתלט ואף לנצל באופן ארוטי את האחר

הסוג השלישי הוא הדעה הקדומה של גברים נגד נשים . ואינו רוצה כלל להשמיד אותו, להתעמר בו

את , למחוק את ההבדל, אלא להתעלם, כאן המגמה איננה להשמיד ואף לא להתעמר. במערב

יהודים שונה  תששנא, ההגדרה הזאת. ממנהשחש הגבר איום את ההמיוחד שבאישה ובכך לסלק 

הקביעות החשובות שאחרי שאתה אחת ממיד נראתה לי כמו שים משנאת שחורים ששונה משנאת נ

 . מכיר בהן אינך יכול להבין איך לא חשבת כך כל ימיך

, בעיניי זה חידוש לא  פחות ממשי. שלושת הסוגים על בסיס פסיכואנליטילברוהל הוסיפה הסבר -יאנג

עה שהדעה הקדומה היא הצי. יתקשה למצוא ידיו ורגליו אבל מי שלא רגיל לשיח זה ולמונחיו

כי זה משותף  -לא ביצר התוקפני". סתם"מה שפרויד כינה , דחפים, יצריםהארוטית מקורה בעיקר ב

מקור לשנאת . השפלת שחוריםמהאדם הלבן מפיק עונג מניצול או . אלא ליצר הארוטי - ,כל הסוגיםל

והנאצי , ן דורש טיהורהמצפו. במונחים של פרויד" עליון-אני", ל הנאצים הוא במצפון שלהםשהיהודים 

היחס הוא למעשה בין . חש שהוא יכול לרצות את מצפונו רק כאשר ישמיד את הלכלוך שמזהם אותו

ומקור הדעה הקדומה נגד נשים . לכן אינו צריך נוכחותם של היהודים לכלכל את שנאתו, הנאצי לעצמו

הדרך שבה אישה שונה  כלומר את –ק את האישה וחהגבר שחש שהוא צריך למ. "עצמי"באו , באני –

או , לכן אותו גבר מוחק את האישה בשתי דרכים. מיםיכדי להרגיש שקיומו וכבודו אינם מאו –ממנו 

מכאן חזרה . או שאין דבר שונה בין גבר לאישה, כאשר הוא טוען שאין דבר חשוב בקיומה של אישה

מבנה האישי שלהם מתאים והסבירה שבכל חברה קיימים אנשים שונים שה, ברוהל לסוציולוגיה-יאנג

סוג אחד הופך להיות , מתוך נסיבות היסטוריות וחברתיות. לסוג כזה או אחר של דעה קדומה

ברוהל הראתה -יאנג, הברקה אחרונהב. והאנשים שמתאימים לסוג זה טוענים לכוח חברתי, דומיננטי

ברוהל -יאנג. ינויאיך הסוג שעולה לשליטה חברתי זקוק לדור אחד של מתבגרים כדי לחולל את הש

 . אנחנו יכולים להצביע על האינתיפאדות, הצביעה על צעירי היטלר

ברוהל עברה לתחום של הטיפול הפמיניסטי וחיברה שני כרכים יפים ביותר שביססו את הדרך -יאנג

כנגד הערך המוסף שגברים נותנים  הדדייםקשרים התפתחות לאת שבה נשים יודעות להעריך 

, ?Where Do We Fall When We Fall in Loveובספר בשם   CHERISHMENTבספר על . לעצמאות



-ושחזרה את העבודות של האנליטיקאי היפני, ברוהל תיארה הדדיות כדבר שמוכר יותר במזרח-יאנג

על  בעת העתיקה ביווןהמערב  בהקשר שלהיא כתבה (. לא נגד, בעד)אמריקני טקוי דוי על תלות 

וכמובן שהיא הצביעה על התרומה . שמציינת הזנה הדדית τρεφομαιהמשמעות של הפועל 

בזמן שכתבה . יוצר הפסיכואנליטיהי ואסכולת בודפסט בבית 'המרכזית של יורשיו של שאנדור פרנצ

בנשים מבוגרות שעברו התעללות מינית פסיכואנליטי לטיפול  עצמהספרים אלה הקדישה את 

יכלה להרשות לעצמה את הדרך המקובלת  ברוהל לא-יאנג, מבחינה אינטלקטואלית. בילדותן

דעתה שעיסוק יתר , אדרבה. נקודתיים "מקרבנים" ושטת אצבעה מאשימה כלפיוהפשטנית של ה

יילדיזם היא 'בספר על צ. מסיח את הדעת מהמראה החברתי שעלינו להעמיד מול פנינו" אשמים"ב

 .רות התעללות בילדיםמרחיבה את הראייה ושואלת מה הן ההנחות החברתיות שמצמיחות ומאפש

כפי , התשובה מושרשת בהיסטוריה של החצי השני של המאה העשרים בארצות הברית

מתארת את סוף שנות  ברוהל-יאנג. שאינטלקטואל שמחויבת לדמוקרטיה חברתית מבינה אותה

לא כל קורא ישראלי יזכור שהנשיא . הששים ותחילת שנות השבעים כשנות המפנה ביחס לילדים

ושאז סנטור מונדייל קיבל פשרה אחרי פשרה כדי , טובת ילדים בדברהטיל ווטו על חוק כוללני ניקסון 

טובתם ות ליכמעט כל התכנ, בשנים שבהן כיהן הנשיא רייגן זא. בתתחום זהנימאלי ילהעביר חוק מ

 ,מאז הטרנד בארצות הברית להטיל את מלוא האחריות על ילדיהן בידי המשפחות. של ילדים קוצצו

ברוהל מתעדת -יאנג, בנוסף. קרי לאפשר כמעט כל טיפול גרוע בילדים בשם החירות של המשפחה

לדבריה צמצום . רק כדי לשמור על ילדים מאפשר התערבות חברתיתהצמצום של החוק האמריקני ש

 (ישראל אכן חתומה)חתם עליו  כל העולם חוץ מאמריקהכמעט זה מתעלם משני החלקים הנוספים ש

ועל השתתפות   (provision)זנה על ה – 0898ם בשנת "באמנה על זכויות הילד של האו

(participation) . לדברי טיעון זה בארצות הברית זכויות הילד עצרו בנקודה הראשונה של גילוי

הגישה התגבשה שיש להציל . עוד בשנות הששים למאה הקודמת, ושותפים Emdeההתעללות בידי 

חוץ מאותם , חברהגישה זו הניחה שה. שהם בדרך כלל בני משפחה, ילדים מהמתעללים בהם

שמעולם לא עברה עליה עין , הנחה זו. מחויבת לטובתם הכללית של הילדים, מתעללים רעים

במקום לדאוג שלילד יהיה בית על ידי טיפול , אדרבה. לא הוכיחה את עצמה, הביקורת השיטתית

אויה לא ללא דאגה ר, על ידי הוצאה לפנימייה או למשפחה אומנת" ניצל"הילד , בבני משפחה שסרו

-יאנגכאן הטיעון העיקרי של . ולפעמים גם בלי להוסיף שמירה של ממש, להזנה ולא להשתתפות

, "הוצאה-הצלה"של הרבה ילדים שעברו קשיים במשפחותיהם אינה נגמרת עם " טובתם"ברוהל ש



אלא שזו שיטה שלכאורה חוסכת הוצאות מכספי ציבור ועלולה לייצר תעשייה אחרת של סוכנויות 

 .של אומנה ושל אחזקת פנימיות( טיותפר)

על התעללות " זיכרונות שנשכחו"טיעון נוסף ומרתק עוסק בהיסטוריה של ההתפוצצות של מקרים של 

הדרך שבה המקרים  ברוהל-יאנגלדברי . פיזית ומינית קיצונית וביזארית בשנות השמונים והתשעים

היא מתעדת את הקרקס המקצועי . לדיםהופיעו ואז נעלמו בפתאומיות גם מלמדת על אפליה נגד י

מלמדת על במאה הנוכחית  ומעלה את האפשרות שהיעלמות המקרים , נגד-של מומחים ומומחים

 .מול פניה ואת את המראה שהמקרים העמידשחוסר יכולת של החברה בארצות הברית ל

דעתה , לגבי ילדים. נשארה נאמנה לחלוקה שלה מקודם לסוגים שונים של דעות קדומות ברוהל-יאנג

קיימות דעות שיש לטהר את . בארצות הברית הדעה הקדומה נגד ילדים מורכבת משלושת הסוגיםש

שמוטב להתעמר בילדים ושיש למחוק את המיוחד בילדים , (כלומר מילדותיות)החברה מילדים 

שלשות הסוגים מתמזגים בטיעון האמריקני הרווח שילדים ביסודם נוטים . ולטפל בהם כמו מבוגרים

, להציב להם גבולות בכל מחיר, לכן יש לטהר אותם מילדותיות. פגיעות בחברה, נזק ,לעשות רע

מטרה לדעות המהווים את  ילדים כאשר לדבריה דווקא . ושמותר להעניש קטינים כאילו הם בוגרים

מכיוון שהמשפחה והחברה לא יכולה בלי ילדים , לא תיתכן עלייה של סוג אחד לדומיננטיות ,קדומות

ברוהל מביעה תקווה שבאמצעות -יאנגבפרק האחרון . ר ילדיהם לגמריוהורים אינם מוכנים להפקי

 .חינוך של החברה להבין ולקבל ילדים וילדותיות בתוכה אפשר לתקן את המעוות

לדעתי יש כאן ספר , אדרבה. שהספר אינו מושלם אינו גורע מחשיבותה לחברה הישראלית היום

מתוך הניסיון , כאן אני רוצה לציין. הטיעונים שבוראשוני שדורש המשך עבודה קשה כדי לברר את כל 

כיצד דברי , שלי בתחום של בריאות הנפש של הילד ורווחת הילד במשך כמעט שלושים שנה בארץ

 :הספר רלוונטיים ביותר למצב ילדינו

דרושה השקעה , ההיפך. וגם לא מאפליה נגד ילדים, אף חברה אינה נקייה מאפליה בכלל .0

כדי לתקן , להכיר בקיומה של האפליה, ל האפליהשהסתכל במראה ונחישות רבה כדי ל

 .אותה

מתוך כוונות טובות מאד ועיוורון לא פחות . החברה שלנו טרם התבוננה במראה זו כל צרכה .2

כלומר בלי להכיר , החברה הישראלית התבססה בהצהרות למען ילדים באופן נאיבי, גמור

 .בקושי שכרוך במימוש הצהרות אלו



ממשיים בתלות מציאותית של ילדים מימוש הכוונות הטובות נעוץ בהכרה מציאותית הקושי ב .6

. חייהםלגבי ת והשתתפות בקביעלשל ילדים הממשיים בשמירה ובהזנה יחד עם הכישורים 

 תלות מוחלטת ובין  הקצה שלהכרה רק בשל  האחת הייתה נטייה בארץ לנוע בין הקצה

ד ועם כל קבוצה של בלי לעצור וליצור יחד עם כל יל ,"ילדים גדלים באופן טבעי" ון שהטיע

החברה הישראלית דגלה . ילדים את התלות ואת ההשתתפות שמתאימה להם

הדגש על , לדוגמה. באידיאולוגיות בנוגע לילדים במקום לרדת לרזולוציות יותר  ממשיות

למשל תלות נפשית , ורכי תלותצכרה בהעצמאות של ילדים בקבוצים יצר מחסור בשמירה וה

ברוהל -יאנגקיימת אידיאולוגיה חינוכית כיום שדומה לזו שמציינת , מהצד השני  .בהורים

הם תלויים לגמרי במבוגרים לעצב אותם , שילדים זקוקים לגבולות ורק לגבולות: באמריקה

 .וכל סמכות או סמכותנות מוצדקת כדי לעצב אותם

דומה או נשים עם התנהלות ש)לדעתי הרזולוציה האידיאולוגית נמצאת בעיקר בידי גברים  .4

העליונות . ממשית היא בעיקר בידי נשיםלדעתי הרזולוציה ה(. למשל בפוליטיקה, לגברים

ואיזם ארוך טווח 'של האידיאולוגיה על הפרקטיקה במקרה זה תוצאה של שובאניזם ומצ

נשים לא , ומכריעים מה צריך להיות טוב לילדים" יודעים"כל עוד גברים . בחברה הישראלית

נתקלתי בהרבה מורות , לדוגמה. פשיות שהרזולוציה הממשית דורשתיכולות להתנהל בחו

ויועצות חינוכיות שמסוגלות להכיר בצרכים מיוחדים שמתאימים לילד מסוים או לכיתה 

אבל אינם יכולות לתת ביטוי לדעתן בקול רם מול הרזולוציה האידיאולוגית של , מסוימת

דוגמה שנייה בעיניי הדרך הגברית שבה פיקוד העורף  (.'וכו.." אנחנו דוגלים ב)"ההנהלה 

 .מחליט בשביל התושבים מה נחוץ להם

מתוך . פשוטה כמשמעה" דעה קדומה"על ילד מהווה , כל אידיאולוגיה, יאולוגיהלכפות איד .5

 . לקבוע לפני שהוא מתבונן, המבוגר טוען לדעת לפני שהוא שואל" דעה קדומה"

כל ילד הוא עולם . אין דבר כזה". הילד". "ילדים. "מקורה של האידיאולוגיה היא בהכללה .3

כל ילד זקוק (. יש לי אחד כזה, תאמינו לי. )תאוםאפילו מאחיו ה, ילד אחרמכל שונה , ומלואו

כל מבוגר שלוקח על עצמו להתנהל עם ילדים . הזנה והשתתפות, למרקם מיוחד של שמירה

 .השונה בכל ילד, לוקח על עצמו להכיר את המיוחד –במשפחה או במקצוע  –

 ההכרה כרוכה. הכרה במיוחד שבכל ילד מתרחשת רק ברזולוציה של המפגש הממשי .7

המבוגר . לא רק לשנות את הילד, המבוגר לוקח על עצמו להשתנות. במפגש בעל אופי הדדי

תוך הכרה , לוקח על עצמו ליצור מערכת הדדית עם הילד שמתאים לאותו רגע התפתחותי



לעצמו אפילו כך שכל ילד וילד אינו דומה . שהמרקם אמור להשתנות במהלך ההתפתחות

 .להשתנות במשך הזמן תכנגדו חייב וההתנהלות של המבוגר, בטווח של הזמן

, הרגעים הבונים ויוצרים, הם הנסים שבידי אדם, שעה שעה ,דברים כאלה מתרחשים יום יום .9

ואם תרצה כותרת  .לא אמרת יותר מדי, "אתה-אני"תאמר רגעי . המפגשים של יצירה הדדית

 2114ת מאת החוקר הדגול דניאל שטרן משנ The Present Momentכלך אצל , מעודכנת

 (.מי ייתן ויתורגם בקרוב)

אין להם . אינם זוכים לביטוי או להערכה, אינם מוכרים, בחברה שלנו אין קול לרגעים אלה .8

privilege .אף בית ספר . הם לא נמדדים לפי ציונים בבגרויות ובזכותם אין מקדמים מורים

שאני מכיר אינו מתחיל את היום בהכרה של רגעי חסד שמתרחשים בין האנשים הגדולים 

 .והקטנים

במוסדות שמטפלים בילדים מעריכים כוח . חרף זאת ידן של הדעות הקדומות על העליונה .01

  אמת-אשרי הטוען שאיזה חצי". ביצים"ואפילו , תכניות מעשיות , חרצותדעות נ, וכוחניות

 .דעתו תתקבל וקידומו מובטח, היא האמת המלאה

 : בגיל הרך .00

a.  עובדות סוציאליות אמונות על החלטות כבדות משקל על חייהן של תינוקות

מתוך הכרה , במסגרת הציבורית, פעם גויסתי להמציא קורס על גיל הרך". בסיכון"

. של תינוקות ןשאותן עובדות מוסמכות אינן ממש מבינות את הדיוקים שבהתפתחות

בקורס . ות עם המרציםההתייעצ ללא" לפי מה שיש"הזמן שהוקצב לקורס הוחלט 

, תרגול, לא הוקצב המשך. היה זמן רק לגעת בקצה המזלג בנושאים העיקריים

לא . הדרכה או אפילו ייעוץ מזדמן כדי להוריד את תכני הקורס לרזולוציות של ממש

העובדות נאלצו . הוקצב זן התפתחותי לעובדות להפנים את החומר בקצב מציאותי

ינוקות ללא רכישת מיומנות מקצועית בבדיקת החלטות על הת להמשיך לקבל 

הן נאלצו לטרוף משעות הלימוד חלקי אמת . תינוקות ובהבחנה בין תינוק לתינוק

התוצאה היא שהחלטות על הוצאה מן הבית לאומנה או  .שיהפכו לאידיאולוגיה

המעכבת " עבודת קודש"וזוכות לכינויי , נעשות על בסיס ידע ובדיקה חלקייםלאימוץ 

 .ורת של ממשביק



b.  כאשר כיהן עמית . שלנו עבר ביקורת נוקבת של שופט העליון י" חוק הנוער"גם

, יילדיזם'אפשר לומר שעיקר הביקורת קשורה לצ. בבית המשפט המחוזי בחיפה

ללא רזולוציה שיטתית " ילדים"על טובתם של , קרי דעות קדומות, כלומר להנחות

 .לטובתו של כל ילד וילד בפני עצמו

. יכולות להיות מספר רב של סיבות לקושי בריכוז. ילד אינן מרוכז בשיעור:  ל בית הספרבגי .02

, פטירה של סבים, גירושין של הורים, לידה של אח, אובססיות, חרדה, הסיבות מונות דיכאון

הלם קרב , מחוננות ושעמום, ליקוי למידה, הפרעת שינה, תזונה לקויה, אבטלה ועוני

ילדים רבים מאד מופנים על ידי צוות בית הספר ". ADD"וכמובן , ותבעקבות אזעקות והפגז

שאינו מיומן להבחין , ם של הקופהילנוירולוג ילד, שאינו מיומן או מוכשר להבחין בין הסיבות

איזה  המספיק שהמורה מילא. בין הסיבות ואין מימון שיאפשר לו זמן אפילו להתחיל לבדוק

ילד בדרך לריטלין שבית הספר מצפה ממנו לקחת טופס שמציין התנהגות לא מרוכזת וה

לבדוק אם הוא מרוצה מתוצאות ו" סויינ"הילד באת אין זמן לשתף . ומצפה מהוריו לציית

כלומר אין מימון של הקופה לזמן )לנוירולוג אין זמן . להיות מרוצה כההמורה צרי. הטיפול

למרות שהטווח , מדויקלעקוב בקפידה על המטופל הצעיר ולדאוג למינון שמתאים לו ב( כזה

לאחרונה ראיתי ילד מאזור הדרום שסובל מהלם קרב . של המינון לפי משקל הוא כפול שלוש

לנוירולוג לא . 2102ולאחר מכן מהאזעקות במרץ " עופרת יצוקה"עקב ההפגזות במלחמת 

ברפואת מבוגרים או  להתנהללות זו אין אח וריע! היה זמן לשאול על המצב הביטחוני

התנהלות זאת מבוססת על דעה קדומה שכל ילד צריך להיות מרוכז  .למעשה ברפואה כולה

 .המוח שלו אינו בסדר אז, לאאם ו, בכל כיתה כל הזמן

 :בגיל ההתבגרות .06

a.   03הם מתקרבים לגיל . 9נערים שוהים בפנימיות כי הוצאו מבתיהם נגיד בגיל 

ומתחילים להבין שהורי הבית והמדריכים לא ילוו אותם לא לגיוס לא לחופה ולא 

הם נקרעים בין הצורך במגע עם הוריהם ובין הצוות שדורש תפקוד עד סוף . לחיים

אבל אין טיפול , "המקרבנים"על הנער מפני ההורים " שומרת"הפנימייה . המשמרת

לעבוד עם המשפחות כדי "( אין כסף)"ב לשכות הרווחה ולא ברוב הפנימיות ולא בר

. לשתף בחייו אחרי המשמרת שלנער תהיה משפחה שתזין אותו ואיתה הוא יכול

בתפקוד " פוגעת"בהרבה פנימיות פשוט מעודדים את הנער להתרחק ממשפחתו ה

 .שלו ולהתעלם מצרכי ההזנה וההשתתפות בעתיד הקרוב



b.  דווקא שהיו , עבר פליליבזמן האחרון הגיעו לתשומת לבי מספר נערים ללא

כאשר נערים . ושיתוףאבל החזירו את עצמם לבתיהם מתוך צורך בהזנה בפנימיות 

הנערים קבלו התייחסות בעיקר לחוסר ההתאמה , אלה הסתבכו במעשים פליליים

מצד שרות " אין המלצה"וחרף , שלהם למסגרות ולא לסיבות לחוסר ההתאמה

 .המבחן נדונו למאסרים ארוכים שללא ספק יהרסו את שארית חייהם

מתוך הרחבה  ברוהל-מדבריה של יאנג" החברה האזרחית"אפשר לגזור אמירה נוקבת על  .04

חרף הנטייה . האזרחיחייבת להיות פתוחה לקולם של כל  אזרחיתה שהחברה: ןהיא .עיונית

ולשמוע רק את הקולות שמשמיעים את עצמם יותר , תפק בראיה חלקיתהאנושית להס

החברה האזרחית נוטלת על עצמה את האחריות לדאוג שהיא לא תתעלם מקולו של , בקלות

 תהאזרחים שסבלו מדעובמחיוחד  – רים שמתקשים להשמיע את קולםכן האזל. אף אזרח

יילדיזם איננו מבטא את הרצון של 'צ. לא ייעלם שדואג שקולם" מגביר"לזקוקיםי  –קדומות 

לא  ולהקפיד ברצון החברתי לדאוגשהוא מבטא את החולשה . אדם לדכא או להעלים ילדים

מניח באשר הוא מוגבל  נשאר" זכויות הילד"השיח על  .קולם של אזרחים קטיניםמלהתעלם 

 ,השיח עולה כיתה כאשר החברה האזרחית עצמה. שהו אחרשילדים טוענים לזכויותיהם ממ

" מעניקים"הגדולים אינם . רואה את עצמה מחוייבת לשיח הדדי גם עם ילדים ,מעצם קיומה

לא חלק , ההיררכית היא חלק מהבעיה נקודת המבט. טוב ליבםתוך זכויות לקטנים מ

כדי לקיים , הגדולים צריכים את השיח ההדדי עם הקטנים לא פחות מהקטנים. מהפיתרון

 .חברה אזרחית של כל אזרחיה

לפני . או להפוך אותו לטריוויאלי אתה מכיר מושג חשוב מתוך הנטייה הראשונית לזלזל בו .05

, שלחתי את ההספד לעיתון. ברוהל סמוך לפטירתה-יאנגכתבתי הספד על , שהופיע הספר

אז פנו . (עם שגיאות), יילדיזם צוטט'חלק ממנו שעסק בצ, ובמקום לקחת אותו ברצינות

לאחר מכן . לחוות דעתו מוכרת כאחראי להגנה הרשמית הציבורית על טובת ילדיםשלדמות 

, המחברת או המושג, לי להכיר את הספרב. רואיינו ברדיו( דקות 4)והוא ( שניות 25)אני 

אפילו בנותיו , יילדיזם מתקיים כאשר בית מלון אינו מוכן לקבל ילדים'אותה דמותה נידבה שצ

 ..."צוחקים עליך בתחילה", כפי שאמר גנדי. החמודות והשקטות



. תשומת לבנו מחייב אתברוהל -יאנגוהמעצבן של אליזבת  המחדש, ספרה האחרון, סוף דבר

כואב ונחוץ של הכרה  ,ליך קשהוהוא ראוי להוות צעד ראשון לתה, לתרגום מיידי זקוקהוא 

 ."ילדים"יה נגד ילדים אפילו במדינת היהודים הטובים והאוהבים באפל


