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Rapora Me Ya
Navenda Şêwr û

P�ştg�r�yê



Ev rapor j�  hêla ekîba me ya weqayan b� awayekî
kolekt�f hat�ye amadek�r�n. D� têkoşîna j�nan de

b� bawer�ya g�rîng�ya rag�hand�na tecûbeyan, me
xwest ku em rapora xwe ya yekemîn ya şeş
mehane pêkhateyên Kyê d� serî de b� hemû

saz�yên j�nan re parve b�k�n.
 

B� hêvî û p�ştg�r�ya cîhaneke wekhev û
bêstargeh
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ÖN
SÖ Z ÜMÜ Z

Komeleya Dema J�nan b� armanca j� holê rak�r�na her
cure c�hêkar�yên l� hember j�nan û tevkar�ya b�hêzk�r�na

j�nan d� 21ê Tîrmeha 2020an de l� Stenbolê vebûye. 
G�rîng�ya navendên şêwr û p�ştg�r�yan ev e ku; j�nek j�

ber tund�ya ku j�yaye serî lê d�de û d� pêvajoya têkoşînê
de roleke akt�f d�lîze. Navenda şêwr û p�ştg�r�yê

derdoreke ku j�n xwe b� awayekî herî baş rag�hîn�n û
vebêj�n ava d�ke. J� ber zêdebûna weqayên tund�yê sazî
j� daxwazên p�ştg�r�yê re b� têra xwe n�kar�n b�b�n bers�v.

J� ber vê yekê saz�yên nû yên xwedî şêwr û p�ştg�rî dê
p�ştg�r�yê b�hêzt�r b�ke. P�ştg�r�yên ku j�n j� van saz�yan
d�g�r�n, d� pêvajoya têkoşîna tund�yê de c�heke g�rîng

d�g�re. Me jî tevî ku em hevg�reke Navenda Şêwr û
P�ştg�r�yê û Stargehan �n, p�ştî qedand�na xebatên xwe
yên hund�rîn p�ştî tebaxa 2021an me vek�r�na navenda

xwe ya şêwr û p�ştg�r�yê rag�hand. 
 

Pêşgot�na Me
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Navenda me ya şêwr û
p�ştg�r�yê j� ku b�hîst
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Saz�yên ku serîlêdan hat�ne k�r�n
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- Hesabên me yên torên medyaya
c�vakî, malpera me û çavkan�yên ku

navenda me ya şêwr û p�ştg�r�yê d�de
nasîn hat amadek�r�n.

-Broşûrên ku navenda me ya şêwr û
p�ştg�r�yê d�de nasîn hat çapk�r�n û l�

taxan hat belavk�r�n
 

Xebatên Me Yên
Dîjîtal û Qadê



-Vîdeoyên d� derheqê nasîna navendê
hat amadek�r�n

 
    - Podcasta ku me cureyên tund�yê

pênase k�r�ye hat amadek�r�n.
 

 - B� hevdît�nên j�nan ên l� sê
navçeyên cuda panel hat sazk�r�n.
Xebatên me yên navenda şêwr û

p�ştg�r�yê hat rag�hand�n. 



-B� Derûnnas Şînda Bar�ş Re Tund�ya Arasteyî
J�nan û Mudaxaleya Derûn-c�vakî

KADAV 
Statûyên h�qûqî yên koçberan, maf û

berp�rs�yar�yên wan
D� pêvajoya weqayan de xebata ekîban,

teknîkên hevdît�nê û travmaya neyekser
 

Perwerdehî û Kargeh



Perwerdehî û Kargeh

-TİHV
Trawmaya duyem

 
 

-TİHV
Perwerdeh�ya Sûperv�zyon�yê



Ev rêya ku em j� bo b� armanca j� holê rak�r�na her cure
c�hêkar�yên l� hember j�nan û
tevkar�ya b�hêzk�r�na j�nan derket�ne d�jwar e lêbelê j� ber
b�hêzk�r�n û mez�nk�r�na têkoşîna
me ya j�nan g�rîng e. Weke Dema J�nan xaleke d�n ya g�rîng
dema stend�na serîlêdanan j�
serîlêderan re rag�hand�na wekehev�ya zayenda c�vakî û l�
hember tund�yê berxwedêrî ye.
Tevî ekîba me ya weqayê d� serîlêdanên tund�yê de xala
krîtîk ya ku em g�rîng d�bîn�n;
h�ss�yata azadî û ewleh�ya serîlêderan e. Ev xal d�
perwerdeh�yên ku em d�k�n jî m�jareke
b�ngehîn e.
J� meha tebaxê ve heta n�ha ku me vek�r�na navenda xwe
ya şêwr û p�ştg�r�yê rag�hand,
çavder�yên xwe yên serîlêdanan û pêd�v�yên xwe yên ku em
weke kêmasî d�bîn�n b� we re jî
parve d�k�n.

Encam



-D� tekoşîna tund�ya arasteyî j�nan gelek sazî, d� qadên
cuda de pênaseya tund�yê û d� m�jara têkoşîna l� hember
tund�yê xebat k�r�ne û d�k�n. D� hevdît�nên me yên b� h�n

serîlêderan û d� çavdêr�yên xebatên qadê de me ferq k�r
ku m�xab�n d� h�n rewşan de em hê jî tund�yê baş pênase

nak�n û j� ber vê yeke jî em n�kar�n b�g�hêj�n rêbazên
têkoşîna l� d�j tund�yê. Me dîsa dît ku berdewam�ya

h�şyark�r�n û xebatên qadê gelek g�rîng e. 

-F�kra ‘’gelo em b� beralîk�r�nan d�kar�n p�ştg�rî b�d�n
j�nan’’? j� roja ew�l ve p�rseke meraqê bû. J� roja ku
me serîlêdanan stend�ye b� bergeheka j�nê b� rê û

rêbazên femîst guhdark�r�n, rag�hand�n û b�
pênaseyên rast beralîk�r�na saz�yên rast, me dît ku
hem moral û hêz d�de me hem jî d�de serîlêderan.



-Fes�hk�r�na Peymana Stenbolê, J� alî bazbend û h�n
saz�yên fermî de weke tuneye hat�ye b�karanîn. Ev yek l�
ser serîlêderan jî bêewlebûn û d�lt�rs�yekê ava k�r�ye. J�

serîlêderên ku d� rewşa tund�yê de çûyîna l� gel bazbendan
red d�k�n, dema ku serîlêdanê d�k�n bêbers�v�yê hîs d�k�n,

em mafên wan j� nû ve rad�g�hîn�n û em lê hay bûn ku
bertekên erênî jî d�stîn�n. L� hember polîtîkaya jê

vegerand�nê l� bazbendan rûb�rû d�bîn�n, p�ştg�r�ya l�
navenda me ya şêwr û p�ştg�r�yê anî bîra serîlêderan ku ew

taybet �n û d�vê j� bo j�yana xwe têb�koş�n
 

-Em d� serdemeke w�sa de ne ku b� mîlyonan j�nên kurd j�
ber f�kara xwe baş raneg�hand�nê, j� vegot�n û têkoşîna
tund�yê dûr d�sek�ne. Em weke Komeleya Dema j�nan j�

roja me rag�hand�ye ku em serîlêdanên b� kurdî d�stîn�n me
dît ku tevî j�nên j� saz�yên cuda tên beralîk�r�n û j� bo

g�haşt�na agah�yên rast serîlêdanên l� navenda me zêde
bû.

 
 



-P�ştî ku 5 mehê  xwe qedand yek j� wan pêdîv�yên
sazûmanî ku me d�yar k�r�bû jî tunebûna kom�syoneke

derûnnas�yê bû. J� n�ha û pê ve d� saz�ya me de j� alî
derûnnasên me yên d�ldar ve komîsyonek hate avak�r�n û

sêrîlêdan hat�ne stend�n. 
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