 ١ی تشرینی یەکەم ٢٠٢١
بەڕێز دایک و باوک و بەخێوکەر،
ئ ەم نامەیەت بۆ دەنووسین بۆ ئەوەی داوای یارمەتیت لێ بکەین .لەوانەیە زۆر لە ڕووماڵی میدیاکانت بینیبێت لەم چەند
مانگەدا کە تییدا باس لە ڕووداوەکانی تووندوتیژی لە دژی ژنان و کچان دەکات .قسە و وێنەی بە ئازاری سارا
ئیڤەرارد ،جێ بە جێ کاری مارکیتینگ ،هەبووە کە دەستی بەستراوە ،ڕفیندراوە ،گێچەڵی بەرامبەر کراوە وە کوژراوە
کاتێک کە گەڕاوەتەوە ماڵەوە وە هەروەها مامۆستای قوتابخانە سابینا نیسا کە پەالمار دراوە ،کەمایەتی پێکراوە وە
هەروەها کوژراوە لە ڕێگای چوون بۆ خواردنەوەیەک لەگەڵ هاوڕێکانی لە شەوێک لەم نزیکانە .لە کاتێکدا ئەم
ڕۆشنایی خستنە سەرە یارمەتیدارە بۆ دەرخستنی کێشەکانی کە ژنان و کچان دووچاری دەبن ڕۆژانە بۆ ئەوەی
گفتوگۆی لەسەر بکرێت وە کاری بۆ بکرێت ،هەروەها ئەمە خەمێک و تاوانێکە لەو کۆمەڵگایەی کە تێێدا دەژین ،وە
ئەمە ئەوە دەگەیەنێت کە هێشتا مافی مرۆڤ ڕابەرایەتی کەمکردنەوەی تووندوتیژی دژ بە ژنان و کچان نەکردووە ،وە
هەروەها پێزانینی تەواو بە یەکسان بوونی مافەکانی ژنان و کچان وە ڕۆڵیان لە کۆمەڵگا شان بەشانی پیاوان نەکراوە
وەکوو کەسانێک کە هەمان بەها و گرینگیان هەیە.
لەوانەیە ئا گاداری ئەوە بیت کە قوتابخانەکەمان چی کارێک دەکات بۆ نەهێشتنی ئەم کێشانە .لە ڕێگەی ،PSHE
کۆبوونەوە وە هەروەها کاتی گفتتگۆکردن لە پۆل ئیمە فێرخوازەکانمان ئاشنا دەکەین بە پەیوەندیە ئەرینیە تەندرووستیە
ڕێزدارەکەن ،هەڵسوکەوتی بەڕیزانە چۆنە ،ڕێگەپێدان ،ڕۆڵی ڕەگەزەکان ،شێواز ،یەکسانی ،متمانەی جەستەیی وە
باوەر بە خۆ بوون ،هەڵسوکەوتی نەشیاو وە تووندوتیژیانە وە هەروەها هەراسان کردن هەمیشە هەڵەیە .لەگەڵ
فێرخوازە تەمەن گەورەکان باسکردنی تووندوتیژی و هەراسان کردنی سیکسش دەگرێتەوە.
بۆ ڕۆشنایی خستنە سەر قەبارەی کێشەکە ،لەگەل ئەم نامەیەدا پاشکۆیەک هەیە ،کە پوختەی نوێترین پێداچوونەوەی
 OFSTEDسەبارەت بە گێچەڵی سیکسی لە قو تابخانە و کۆلێژەکاندا کە لە کۆتایی ئەم نامەیەدا دەتوانیت بیبینیت .وە
ئیمە داوات لێ دەکەین کە گرینگی پێ بدەیت و بیخوێنیتەوە بۆ ئەوەی بتوانیت کە قەبارەو کاریگەری ئەم کێشەیە لە
چاوی کەسە گەنجەکانەوە بزانیت ،بە تایبەتی کچان .وە هەروەها لەگەڵ ئەم پوختەیەدا OFSTED ،سەبارەت بە
سنووردارێتی کاری قوتابخانەکان بۆ ئەم مەبەستە دەڵێت:
"قوتابخانە و کۆلێژەکان ناتوانن بە تەنها خۆیان هەراسان کردنی سێکسی و تووندوتیژی لە ناو بەرن ،بەوانەی ئۆن
الین یشەوە ،وە ناشبێ ت تەنها هەر خۆیان بن .بۆ نمونە ،باڵوبوونەوەی منداڵ و کەسی گەنج بۆ بینینی بابەتی نەشیاو کە
نایانەوێت بیبینن و فشاریان دەخرێتە سەر بۆ ناردنی وێنەی 'رووت' کە کێشەیەکی زۆر گەورەترە لەوەی کە تەنها
قوتابخانە بتوانێت بەسەریدا زاڵ بێت .لەگەڵ ئەوەی ئەوان ڕۆڵی خۆیان دەبینین وە ئەوەی لەسەریان بێت دەیکەن بەاڵم
ئەمە تەنها بەرپرسیارێتی ئەوان نیە کە چارەسەری بکەن".
ئەمڕۆ ئێمە داوای یارمەتیت لێ دەکەین بەوەی کە دابنیشیت لەگەڵ ئەندامانی خێزانەکەت ،گەر شیاو بێت ،وە پێکەوە
گفتوو گۆ و ڕاگۆڕینەوە بکەن لەسەر ئەم تەوەرانەی خوارەوە:
•

•

•

گاڵتە کردن :ڕێگاکانی کە گاڵتەکردن دەبێتە هۆی ئاسایی کردنی گێچەڵی سیکسی و تووندوتیژی دژی بە ژنان
و کچان – وە هەروەها گرینگی خستنەڕووی 'گەڵتەکردن' بەوەی ڕێگە گرتن لە بەکارهێنانی سێکسی ئافرەت
بۆ مەبەستی بەرژەوەندی و خۆشی تایبەتی کەسانی دیکە.
لۆمەکرنی-قوربانی :بیرۆکەی ئەوەی کە کەسێک 'شایەنیەتی' کە وای لێ بەسەر بیت بەوەی کە جل و بەرگی
نەشیاوی پۆشیوە وە یاخوود لە کوێ بوون و لە چ کاتێک لەوێ بوون .هیچ کەسێک شایانی ئەوە نیە کە
کەمایەتی پێ بکرێت.
شەرمەزارکردنی-قوربانی :بەکارهێنانی دەستەواژەی کەمایەتی پێ کردن بەرامبەر کەسێک ،بەتایبەتی
بەرامبەر کچێک ،ئەگەر تێوەگالنیان هەبێ ت لە چاالکی کردەوەی سێکسی لەگەڵ کەسێکی ڕەگەز نێر ،وە
یاخوود ناردنی وێنەی ڕووت ،لەگەڵ ئەوەشدا لەوانەیە زۆریان لێ کرابێت ،فشاریان خرابێتە سەر،
كەمایەتیەکیان پێ کرابێت بۆ ئەوەی کردەوەی لەم جۆرە ئەنجام بدەن.

•

ئافرەتان وەک کااڵیەک :بە پێدانی نمرە لەسەر دە ،فیکە لێدان بۆ کچان ،هەڵدانی قسەی سێکسی بەرامبەریان
هەموویان نمونەن کە دەری دەخات کە ئافرەتان وەک کااڵ تەماشا دەکرێن ،نەک وەک ئادەمیزاد.

وەک هەموو دایک و باوکێک ،ئیمە هەموومان باشترینمان دەوێت بۆ منداڵەکانمان ،جا چ ئەمە جۆرایەتی ژیانیان بێت،
ئاستی خوێندنیان بێت وە یاخوود هاوڕێ کان و پەیوەندیەکانیان بێت .بە بێ گوێ دانە ئەوەی ئایا کچ بن یان کوڕ ،ئەمە
مافی هەموو منداڵێکە کە گەورە بێت و مافی ئەمانەی خوارەوەی هەبێت:
•
•
•
•
•

خۆشی و ئارامی لە ژیانیان،
هیواخواز بن بۆ داهاتوویەک کە دەست کردی خۆیان بێت ،وە لە سەر خواستی خۆیان بێت،
دادپەروەری هەبێت لە هەموو الیەنێک و بوارێکی ژیانی خۆیان و دەووروبەریان،
باوڕکردن بە ڕاستیەکان ،دادپەروەرایەتی وە یەکسانی بۆ هەموان،
باوەڕێکی زۆر بە تواناکانیان وە بۆ بەکارهێن انی بەهرەکانیان کە ببێتە هێزێک بۆ باشتر کردنی جیهان.

ئێمە کاردەکەی ن پێکەوە لەگەڵ قوتابخانەکان لە شاری لیڤەرپوول بۆ بەدیهێنانی گۆڕانکاری لە شیوازی سەیرکردن و
مامەڵەی کۆمەڵگا بۆ ژنان و کچان وە هیواخوازین کە تۆش بەشداری بکەیت وە وەک ئێمە بکەیت .وە هەروەها
پێزانینمان بۆ ئەوە هەیە کە چەندەها کەسایەتی نموونەییمان هەیە لە قوتاب خانەکەماندا ،لە هەردوو ڕەگەزی نێر وە مێ،
بەاڵم ئێمە دەما نەوێت هەموو تاکێک مامەڵە بە ڕێزەوە لەگەل ژنان و کچاندا بکات .تکایە ئەم بابەتە لەگەڵ خێزانەکەتدا
باس بکە وە چۆن ئێ مە تێکڕا بە هەموومان دەتوانین گۆڕانکاری ڕیشەیی لە ناو کۆمەڵگادا بە ئەنجام بگەیەنین بۆ
ئ ەوەی تووندوتیژی بەرامبەر ژنان و کچان بەرەو کۆتایی بڕوات ،بەدی هێنانی یەکسانی بۆ هەموان و دادپەروەری بۆ
ئەو کەسانەی کە دەیانەوێت پێشێلکاری مافی مرۆڤ و یاساکانی بکەن.
لەگەڵ ڕێزی،

پاشکۆ
دەستەی پشکنینی قوتابخانەکان  OFSTEDلە نوێ ترین پێداچوونەوەیدا سەبارەت بە گێچەڵی سێکسی لە قوتابخانە و
کۆلێژەکان زانیاریە دەستکەوتوەکانی باڵو کردۆتەوە .ئەمانە هەمووی تێکەڵەی ئامادەکاری فێرکاری بوون بەاڵم لەگەڵ
ئەوەشدا ئەنجامەکان مەترسیدار بوون .ئیمە داوات لێ دەکەین کە چەند خوولەکێک تەرخان بکەیت بۆ خوێندنەوەی
پوختەی کورتەی ڕاپۆڕتەکە وە لە پاشدا کاتی خۆت وەربگریت بۆ تێگەیشتن لە زانیاریەکان وە چەند ڕیگەچارەیەک
بدۆزیتەوە بۆ یارمەتیدانی قوتابخانەکان بۆ زاڵ بوون بەسەر ئەم کێشانەدا ،جا چ ئەم کێشانە لە ئۆن اڵین دا ڕوو بدەن،
لە دەرەوەی قوتابخانە وە یاخوود لە ناو قوتابخانە.
پوختەی پێداچوونەوەی OFSTED
پێداچوونەوەکە بەر باڵوێتی گێچەڵی سێکسی وە هەراسانکردنی سێکسی لە ڕێگەی ئۆن اڵینەوە بۆ سەر گەنجان و
مندااڵن دەر خستوە .ئەوەی جێگەی مەترسیە ئەوەیە کە لە الیەن مندااڵن وا باوە کە شکایەت تۆمار کردن هیچ
سوودێکی نەبێت .وە دەرکەوتووە کە کێشەکە ئەوەندە بەرباڵوە کە پێویستی بە چارەسەرە بۆ هەموو مندااڵن و گەنجان.
وا بە باش دەزاندرێت کە قوتابخانە ،کۆلێژ وە هەروەها کۆمپانیا هەمە الیەنەکان پێویستە وا کار بکەن کە
هەراسانکردنی سێکسی وە هەروەها گێچەڵی سێکسی ئۆن اڵین ڕوو دەدات ،لەگەڵ ئەوی کە شکایەت لێ کردنێکی
دیار کراو نەبێت .لە سەردانەکەمان ،کچان پێ یان ڕاگەیاندین کە هەراسانکردنی سێکسی و گێچەڵی سێکسی ئۆن اڵین،
نمونە وەک ناردنی بابەتی سێکسی وە فشار کردنە سەر بۆ ناردنی وێنەی 'ڕووت' بە شیوەیەکی ڕاشکاوانە بە بێ
ئەوەی داوا کرابێت ئەوەندە بەر باڵوە زۆر زیاتر لەوەی کە گەورەکان لێی تێگەیشتوون .بۆ نمونە ،نزیکەی  ٪٩٠ی
کچان ،وە هەروەها نزیکەی  ٪٥٠کوران ،دەڵێن کە وێنەی زۆر ڕاشکاوانە و گرتەی ڤیدیۆیی یان بۆ نێردراوە بە بێ
ئەوەی کە خودی خۆیان بیانەوێت کە بیبینن ،ئەمە زۆر بە بەرباڵوی ڕوودەدات بۆ خۆیان و بۆ هاوڕێکانیان .مندااڵن و
کەسە گەنجەکان پێ یان گووتین کە هەراسانکردنی سێکسی ڕوودەدات ئەوەندە بە زۆری کە بووەتە شتێکی 'باو' .بۆ

نمونە ٪٩٢ ،ی کچان ،و ەهەروەها  ٪٧٤کوڕان ،دەڵێن ناوە ناتۆرەی سێکسیانە ئەوەندە زۆر ڕوودەدات بۆ خۆیان و بۆ
هاوڕێ کانیشیان .دووبارەبو ونەوەی ڕوودانی ئەم هەڵسووکەوتە سێککسیە زەرەرمەندانە مانای ئەوە دەگەیەنێت کە
هەندێک منداڵ وە کەسە گەنجەکان زۆر بە ئاسایی وەری دەگرن .پرسیارمان لە مندااڵن وە هەروەها کەسە گەنجەکان
کرد کە لە چ شوێنێک تووندوتیژی سێک سی ڕوودەدات ،وەاڵمیان بە گشتی دەربارەی شوێنە بێ سەرپەرشتیارەکان بوو
لە دەرەوەی قوتاب خانە ،نمونە وەک ئاهەنگەکان وە یاخود پارکەکان کاتێک کە کەسی گەورەیان لەگەڵ دا نیە ،لەگەڵ
ئەوەشدا هەندێک لە کچان پێ یان گووتین کە هەندێک جار دەست لێ دانی نەویستراویان ڕوو بە ڕوو بۆتەوە لە شوێنی
پیادەی ناو قوتابخانەکان .مندااڵن و کەسە گەنجەکان ،بە تایبەتی کچان ،پێ یان گووتین کە نایانەوێت کە باس لە گێچەڵی
سێکسی بکەن لەبەر چەند هۆکارێک ،لەگەڵ ئەوەشدا کە قوتابخانەکانیان هانیان دەدات .بۆ نمونە ،مەترسی
دوچاربوونی دوورکردنەوەی کەسەکە لە الیەن هاوڕێ کانیان وە یاخوود تووش کردنی کێشە بۆ هاوڕێ کان وا
دانەدراوە کە شایانی ئەوە بێت کە کێشەیەکە مندااڵ ن و گەنجان دەبێت هۆشیار بکرێنەوە لێ ی وە کە ئەمە شتێکی
ئاسایی نیە .ترسەکان زیاتر لە سەر چۆنیەتی کاردانەوەی گەورەکانە ،چونکە پێ یان وایە کە باوەڕیان پێ ناکرێت ،وە
یاخوود لۆمەیان لێ دەکرێت .وە هەروەها پێ یان وایە ئەگەر باسی لێوە ب کەن بۆ کەسە گەورەکان ،ئەوا پڕۆسەکە لە
ژێر کۆنتڕۆڵیان دەردەچێت .منداڵ و کەسی گەنج زۆر بە دەگمەن ئەرێنی دەبن سەبارەت بە  RSHEبە واتای
(پەیوەندیەکان ،سێکس وە ڕۆشنبیری تەندروستی) کە پێی ان دەووترێتەوە .پێ یان وایە کە زۆر کەمە ،زۆر درەنگە وە
هەروەها ئەو بابەتانە ی کە داندراوە بخوێندرێن هەموو زانیاریەکیان و ئامۆژگاریەکانیان پێ نابەخشێ کە پێویستیانە بۆ
تێگەیشتنی هەموو الیەنە ڕاستیەکانی ژیانیان .لەبەر ئەم کەم و کوورتیە ،پێ یان گووتین کە پەنایان بردۆتە بەر تۆڕە
کۆمەاڵیەتیەکان وە یاخوود هاوڕێ کانیان بۆ ئەوەی زانیاری وەربگرن لە یەکەوە ،کە ئەمەش وا دەکات کە هەندێکیان
هەست بە ناڕەحەتی بکەن .هەر وەک یەک لە کچەکان ئاماژەی کرد و گووتی' .ئەمە نابێت بەرپرسیارێتی ئێمە بێت کە
کوڕەکان فێر بکەین'.
توێژینەوەکان لە  ٢٠١٧دەریان خستووە کە  ٪٢٦ی کەسە گەنجەکان وێنەی ڕووتیان ناردووە بۆ کەسێک کە بە دڵیان
بووە وە هەروەها  ٪ ٤٨وێنەیان بە دەست گەیشتوە کە هی کەسانی دیکە بوون .لەگەڵ ئەوەشدا ،داتا نوێ یەکان لەسەر
وێنە ڕووتە درووستکراوەکانی-گەنجان بۆ تەمەنی خوار  ١٨دەری دەخات کە بە زۆری بۆ خۆیان ئەم وێنەو گرتە
ڤیدیۆییانەی خۆیان دەگرن و ە دەینێرن بۆ کەسانی دیکە .ئەمە ئەو کەیسانەش دەگرێتەوە کە بە فشاری کەسی گەورە ئەم
جۆرە کارەیان کردووە .داتاکانی ئینتەرنێت و دامەزراوەی سەیربکە ( ) IWFبەرزبوونەوەیەکی زۆر بە خێرایی پیشان
دەدەن سەبارەت بە وێنەی سێکسی کەسی گەنج لە ئۆن اڵین ،کە ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ بەرزبوونەوە و باڵو کردنەوەی
ژمارەی بابەتی 'خۆ بە خۆ درووستکراو'  .لە یەکەم  ٦مانگی  ٪٤٤ ،٢٠٢٠ی بابەتی گێچەڵی سێکسی مندااڵن
مامەڵەی لەگەڵ دا کراوە لە الیەن  IWFوە هەڵسەنگێندراوە بەوەی کە وێنەو گرتەی ڤیدیۆیی ' خۆ بە خۆ درووستکراو'
بێت ،بە بەراوورد بە  ٪٢٩لە .٢٠١٩

