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Parastin û tenahî ji tundrewiyê li Elmaniya 

Pêşkêşî di çarçêweya MiMi-Projekt de 

“Pêşîlêgirtina li tundrewiyê di gel Penaberan bo penaberan” 
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Ji bo çi em li vir in? 

• Di sala 2015an de, bêhtir ji 1 Miliyon koçberî xwe tomar kirin 

• Mêr bêhtir ji jinan bûn 

• Bi pirbûna hijmara koçberan re êrîşên li ser jinan û zarokan jî pirtir dibin.  

• Rêjeya zêde yên têkildar baş li ser mafên xwe û delîveyên piştgiriyên têne 
pêşkêşkirinê nehatine agahdarkirin. 
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Projektê MiMi-Pêşîlêgirtina tundrewiyê 

Jinên, bi xwe koçberî Elmaniya bûne, agahiyan bi zimanê dayikê 
werdigirin li dor: 

• Cûr û encam ên tundrewiyê  

• Maf û rêkên ji tundrewiyê diçin 

• Delîveyên ji bo xweparastinê  

• Delîveyên alîkariyê li Elmaniya:  Avakirina sîstema elmanî ya parastina ji 
tundrewiyê 
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Parastina ji Tundrewiyê li Elmaniya 

1. Tundrewî çi ye? 

2. Stratejiyên tundrewiyê & metirsiya li ser jin û zarokan 

3. Çi encamên tundrewiyê dikarin hebin? 

4. Çi rêmayên yasayî li Elmaniya hene?  

5. Çi rê ji tundrewiyê diçin?  
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1. Tundrewî çi ye? 

• Zorbeyî caran jin pêrgî  tundrewiyê dibin  

• Zorbey caran tundî bi kar tê, dako bêdesthilatiya (kirdar) bi desthilatiyê re 
wekhev bike 

Tundrewî ew e: 

• Her serederiyek, ku ziyanek/azareke laşî, derûnî an jî cinsî li jinê bike  

• Ji gefên wan reftaran 

• Tade yan binpêkirina  azadiyê di raya giştî de/ di jiyana taybet de  

 

 

 

 

 

 

•   
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Cih ên tundrewiyê 

• Malbat (b.nimûne. tundrewiya cinsî di malê de, tecawizî li hundur& 
derveyî jinûmêriyê, sinetkirina organên jinê) 

• Civat (bo nimûne, tecawiz, xerakirin, tadeya cinsî& tirsandina li cihê 
kar, li dibistanan, û h.d.) 

• Welat bo nimûne. Bikaranîn an jî rêdayîn a derûnî, cinsî û tundiya laşî 
bi her şêweyekî) 

 

 

 

1. Tundrewî çi ye? 
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1. Tundrewî çi ye? 

Tewanbarkirina ji ber tundrewiyê  

• Peydabûna newekheviyê bo nimûne di rêya şêweyê jiyanê, li cihê zilam di 
ser jinan re bin  

o Bo nimûne, Desthilat, serdestî, Kontrol/mafê destkarîkirinê li ser jinê  

• Pirbûna jinên xwedan kar: dikare tundiya navmalê zêde bike (Mêr weke 
xeteriyekê li ser xwe dibîne) 

• Bêmecalî di dema prosêdura penaberiyê de(zarok an hinek din yên ziman 
têdgehin û werdigerênin, Hinkek mêr jî bêmecal diibin…) 

• Zimanzanîn û têkilî nebes in, Ko jin alîkariyê bo xwe dixwazin 
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1. Tundrewî çi ye? 

Şêweyê Tundrewiyê: Tundiya navmalê 

• 90 % ji rûdanan: mêr cinayetkar in, jin û zarok qurban in  

• Bikaranîna tundrewiyê ji hêla (yê berê) hevser li dijî hevsera xwe 

• Armancên cinayetkar: Kontrol û bikaranîna desthilatê  

• Şêweyê- tundrewiyê : laş, derûnî, cinsî û h . d. 

Problema mezin: Bêhtir di beşên prîvat de tête kirin. Ev zortir dike ji 
bo têkildaran, ko li ber xwe bidin, û cinayatkaran ji encaman 

diparêze!  
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1. Tundrewî çi ye? 

Şêweyên tundrewiya navmalê 
Laş 

• B.n. 
Porkişandin, 
şemaq, 
stukur 
guvaştin 

Giyan 

• B.n. Gef- 
xwarkirin, 
kêmkirin 

Cins 

• B.n. kar- 
pêkirina 
cinsî kotekî, 
qehpîtî, 
Tecawiz 

Civak 

• B.n. 
Kontrola 
berdewam, 
asêkirin, 
qedexeya 
têkiliya bo 
guhpêdanê 

Mewdanî 

• B. n. 
serxwebûna 
mewdanî, 
lêqedexekirin
a kar 

 Tundrewî li nik her mirovekî bi şêweyekî tête wergirtin! 
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1. Tundrewî çi ye? 

Tundrewiya Lêş 

• Serederiya bi tundrewî, B.n. 

o Lêdan  

o pehîn  

o hejandin 

o porkişandin 

 

Cinayetkar zorbey caran ji nêzîkahiya derdora yê qurbanî ye! 
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1. Tundrewî çi ye? 

Tundrewiya cinsî 

• Armanca cinayetkar 

o Bikaranîna cinsî wek çekekî diyarkirina desthilatdariya xwe û 
binketina yê qurbanî  kêmkirin/bêqîmetkirin 

• Şêwe  

o Acizkirina cinsî, kotekî/ qayîlkirina jin û zarokan bo serederiya ta bi 
kirina cinsî 

o Kotekî/ qayîlkirin bo çavdêriyê li dema cinskirinê 

o Bikaranîn bo girtina wêneyan- û wek metiryalên film   
 

Rêjeya gelek ji cinayetkaran ji hêla qurbaniyan ve naskirî ne! 
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1. Tundrewî çi ye? 

Qewimîn  

• Seranserî dunyayê  

• Li Elmaniya jî çê dibe: 

o Tundrewiya laş rêjeya. 33 % ji hemî jinan ji 15. û bi jor de dibînin 

o Tundiya giyanî ji hêla hevpişkê xwe ve rêjeya 50 % jin dibîne 
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2. Stratejiyên cinayetkar & û faktorên metirsiyê bo 
jin/Zarokan 

Handanên cinayetkar  

• Desthilat û çavdêrî 

• Daxwazên xwe cihbicih bike, hestên xwebaştirdîtirdîtinê  

• Serpêhatiyên tundrewiya berê: vegerandina serederiyên desthilatê, 
azadbûn ji serpêhatiyên bindestbûnê  

• Pêdivîbûna pejirandinê û  kêmkartêkirina nirxên hestbûna bi xwe  

 

 

 

 

 

 



© Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Thema: Gewalt bei geflüchteten Frauen und Mädchen                /43 14 

2. Stratejiyên cinayetkar & faktorên metirsiyê bo jin/ 
zarokan 

Cinayetkar 

• rêjeya 99 % hemî rûdanan cinayetkar mêr e û ji derdorên qurbaniyan 
nêzîk e 

• Ji hemî beşên civakê tên: hevjîn, bav, bapîr, mamoste, hevalê malbatê, 
rahêner, mam, bira, Qeşa, karmendê civakî, Therapeut û h.d  

• Xwe di gel struktûrên civakî bikar tîne, nirx û pîvan, diguncîne 
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2. Stratejiyên cinayetkar & faktorên metirsiyê bo jin/ 
zarokan 

Cinayetkar li pey çi stratejiyan diçe.  

• Ew qurbanê xwe bi xwe ve girêdide û bi wê rê serdestiyê werdigire  

o B.n. ji ber ew, nahêla jina wî kar bike  bixweve girêdana mewdanî 

o B.n. ji ber ew, wê wisa birîndar dike, ko êdî nema bikaribe kar bike û cihê 
xwe yê kar ji dest bide girêdana mewdanî 

o B.n. ji ber ew, hemî têkiliyên di gel malbatê/ hevalan qedexe dike 
pêvegirêdana civakî 

• Ne herdem tundrewî bi şêweyê karekî tundrew diyar dibe Yê cinayekar 
di gel ko bi şêweyekî dilovanî serederiyê dike, lê dikare bo ya/yê Têkildar 
sinorê êşê bibezîne. 
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2. Stratejiyênn cinayetkar & faktorên metirsiyê bo 
jin/Zarokan 

Cinayetkar li pey çi stratejiyan diçe.  

• „Amadekirin“: Serederî, amadekirina tundrewiya cinsî/plankirin 

 

  Gelek caran destpêkirina têkiliyeke hevaltî, çêkirina baweriyê û    
   bikaranîna dilpakiya yê têkildar bi keysperestî 

 

  Cinayetkar bi zanebûn li qurbaniyên xwe digerin 

 

• Di hinek cihan de, jin pêdiviya alîkariya mêran in (B.n. prosesa 
penabertiyê)  Metirsî zêdetir dibe 
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2. Stratejiyênn cinayetkar & faktorên metirsiyê bo 
jin/Zarokan 

Çi alîkariya min dike, xwe ji tundrewiyê biparezimn? 

o Naskirina laşê xwe (B.n. peyvên navê organên cinsî) 

o Zanebûna cinsî ya xwe bixwe 

o Baweriya bi hestên xwe/nest (hest û nestên xerab bi cedî werbigirin) û bi 
hêza xwe bibînin  

o têkilî/Bi mirovên pêbawer derveyî malbatê 

o Berpirsiya xwe 

o Zanebûna ziman 
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3. Çi encamên tundrewî dikarin hebin? 

1. Encamên kesayetî 

2. Encamên tendurustî 

3. Encamên civakî û aborî 

4. Encamên li ser zarokan 

5. Encamên li ser nifşan 

6. Encamên komelgehê 
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3. Çi encamên tundrewiyê dikarin hebin? 

 

Ne hemî encam nîşan in ko bi pêş bikevin ko têkilî bi jiyaneke 
tudrewiyê re hebe. Hinek nîşan di dema sinêliyê de derdikevin û 

hinek dema kamilbûnê.  

 

Yên bi tundrewiyê re têkildar, gelek caran azariyên xwe negirêdayî 
bi serpêhatiyên tundrewiyê re dibînin. 
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3. Çi encamên tundrewiyê dikarin hebin? 

1. Encamên kesayetî 

• Ev neserederiyeke  „çavlêkirî“, reaksiyonên ciyawaz /nest:  

o Alîkarîxwestin, ji yekî pêbawer,  diyarkirin, veqetandin ûtd. 

o Tirs, kîn, înî, bêhêzî, şermînî, dilxelêna ji xwe, Xemnakî, hestê 
xwekêmdîtinê  

• Zor caran Behitîmayîn, nebervêdan, hest bi gunehkariyê 
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2. Encamên tendurustî 

• Encamên li ser lêş 

o Birîndarkirin: şikestin, ziyana li organan/mejî, ziyanên mayî (di rewşeke 
xerab de, mirin)  

o Vegirtin: B.n. Siflis, Hepatitis, HIV/AIDS (yên mirinê) 

• Encamên emosiyonel/derûnî, Traumata:  

o xwenekirin 

o Tirs, depresyion, hizra xwekuştinê 

o Têkçûna pey xemnakiyê re 

o Xermanê dermanên hoşber  

o Nikarîna xwarinê 

 
 

 

 

 

3. Çi encamên tundrewiyê dikarin hebin? 
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3. Encamên civakî û aborî 

• Kartêkirina têkiliyên civakî: 

o Tenêman  

o Tirsa ji nepejirandina ji hêla malbatê ve/komelgehê 

o Tirsa ji têkiliyê gerim yê (nû) 

• Kartêkirina li ser kar- û rewşa jiyanê  

o Tirsa ji cihê kar tab bigihe qewtandina ji kar  

o bêkarî 

o Belengazî û metirsiya feqîriyeke zêde  

o Dibe. Windakirina xanî 

 

 

3. Çi encamên tundrewiyê dikarin hebin? 
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4. Encamên li ser zarokan 

• Zarok, yên ne rasterast tûşî tundrewiya navmalê dibin, hilgirê eynî 
ziyanên derûnî ne yên mirovên têkildar hene:  

o Zarok li cihekî, hest bi tundrewiyê dike, ko pêdiviye ew cih bo wî parastinê 
pêşkêş bike  

 Parastin nîne, malbat sîstema tundrewiyê rast dibîne 

o Rêjeya hestên nerxdayîna xwe dadikeve, Xwenaskirin sinordar dibe 

o Eger yek ji dêûbavan qels be dikare gelekî bêhêz bibe 

o Zarok dikarin berev bi hêla cinayetkar ve biçin 

o Têkçûn û ziyanên derûnî û ziyanên laşî  

3. Çi encamên tundrewiyê dikarin hebin? 



© Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Thema: Gewalt bei geflüchteten Frauen und Mädchen                /43 24 

5. Encamên nifşan 

• Mirov, yên bi zarokatî  rûbirûbûna tundrewiyê bûbin, metirsiyeke mezin 
heye, ko bi xwe bibine cinayetkar an jî di reş„mexdûriyetê“ bimîne!  

o Keç, yên di malbatê de pêrgî tundrewiyê dibin, di têkiliyên xwe de di pey 
re tundrewiyê dijîn 

o Xortên, ko di malbatên xwe de bi tundrewiyê hest dikin, di paşerojê de zor 
caran dibin cinayetkar 

 

3. Çi encamên tundrewiyê dikarin hebin? 
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6. Encamên komelgehê 

• Bêbawerî û hajêbûn  

• Windabûna azadiyan 

• Kontrol û çavdêrî 

• Bargiraniya civakî ya mewdanî 

3. Çi encamên tundrewiyê dikarin hebin? 
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4. Çi rêmayên yasayî li Elmaniya hene?  

Çi yasayên cuda li Elmaniya bi wate ne 

• Peymana mafê mirovan 

• Yasaya bingehîn 

• Yasaya tawanan 

Giring: 

• Hemî mirov li ber dem yasayê wekhev in  

• Mafê jinan mîna mafê mêran e û dikarin bi xwe xudan biryar bin 

• Ol û Yasa/dewlet ji hev cuda ne 
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4. Çi rêmayên yasayî li Elmaniya hene?  

Rewşên taybet yên jinên penaber  

• Zor caran bêyî mafê manîneke yasayî mayînde, cihê manê nezelal e, mafê 
manê girêdayî zewacê ye 

• Tirsa windakirina hevser û malbatê  Tirsa ji qewitandinê 

 Ji ber wan jî gelek caran berê xwe nadin karmendên tawanan yên 
pêwendîdar 
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4. Çi rêmayên yasayî li Elmaniya hene?  

Prosesa tawanê 

• Dozvekirin di peyî tundrewiyê re  ne gava yekem û ya giring e ji bo jina 
cinayetlêbûyî  

o Li hêla tirsê xetera zêdebûna rewşa tundrewiyê  mumkin e!  

o Giring: Parastina JI imkana gilihkirinê giring e!  

o Li destpêkê lêgerîna li saziyê pisporî yên şêwirmendiyê  baş e 

o Çareseriya rewşê di pêş de  
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Prosesa tawanê 

• dozvekirin piştî gelek salan jî dikare bête kirin:  

o Demserrebuhurîn di pey tundrewiya cinsî ji: 5 – 30 salî ye 

o Belgename pêdiviye bi lezgînî ji hêla karmendên pispor (saziyên 
şêwirmendiyê,bijîjk) bêne peydakirin 

• Rêmayên bixerabkaranîna cinsî 

o Cins. Serederî li/bi zarokên di bin 14 salî re tête sizadan 
o Bi gencan jî yên ta 18 salî sezadan dibin di rêya xemxurekî (xizim, mamoste 

ûhd.)  

4. Çi rêmayên yasayî li Elmaniya hene?  
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Mafê qurbaniyan û alîkariya di prosesa tawanê de  

• Şêwirdana yekem di rêka parêzger re: Delîveya şêwirdana yekem ya 

bêpere 

 berê xwe bidin dadgeha îdarî li cihê man yê qurbanî  

• parêzgerên qurbaniyan: bo zarok & gencên < 18 salî re. Amade ye 

• Alîkarî bo prosesa xerciyê: ji bo mirovên kêmpere werdigirin/ seranser 

prosesê delîve heye  

 

4. Çi rêmayên yasayî li Elmaniya hene?  
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Gelek delîve di prosesa tawanê hene   

• Tomarkirina wêne û dengên şahidan  

• Lêpirsîna şahidên di bin 16 salan re, tenê di rêka rêvebirê dadgehê re ye.  

• Dûrxistina yê tawanbar ji hola rûniştinê di dema lêpirsîna yê/a têkildar de  

• Wergervan ji hêla dadgehê ve têne daxwazkirin 

 
 

4. Çi rêmayên yasayî li Elmaniya hene?  
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Alîkariyên li dor  Yasaya qerbokirina qurbaniyan (OEG) 

• Yê qurbanî ziyaneke tendurustiyê mezin gihaye wan,  ko xizmeta wan ji bo 
mafê wan yên tendurustî û aborî heye 

• Xizmet:  

o Dermankirin,B.n. Terapiya derûnî 

o Xizmetên xaneneşînan  

o Xizmetên civakî, B. n. beşdarî ji karê jiyanê de, lênêrînê 

o Tevdîrên bo vegerandina karkirinê 

• Ji bo jinan jî piştî revînê bi statûya rûniştinê û sîgorta tendurustiyê 

 

4. Çi rêmayên yasayî li Elmaniya hene?   
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5. Çi rê ji tundrewiyê diçin?  

Tête pêşniyarkirin 

• Li saziya şêwirmendiya pispor bigerin, ew bi nepenî, li ser daxwazê, alîkarî 
û şêwirmendiyê dikin 

• Pêve negirêdayî, dozvekirin bibe an nebe, baş e, ji bo dermankirinê 
wêneyekî ji birînê re bigirin û li nik kesê pispor biparêzin  

• Nerehtiya laş /birîndarbûn: serederiya tendurustî, dako ew nerehetiyên 
laş xerabtir û berdewam nebin û bêne saxlemkirin  
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Sazî/mirovê kontakt pê re tê kirinê 

Bijîk  
Saziyên 

şêwirmendiyê 
Polîs/Dozgerê 

giştî 
Parêzger 

• Pişkinînên laşî 
• Belge (B.n. 

wêne) 

• alîkarî, 
şêwirmendî 

• Serederiya 
pilankirî 

Dozlêvekirina 
yasayî 

Şêwirmendî berî 
gavên yasayî/ 
Piştegirî li dema 
lêpirsînên nik 
polîsan 

5. Çi rê ji tundrewiyê diçin?   
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5. Çi rê ji tundrewiyê diçin?  

Saziyên şêwirmendiya pisporî 

• Alîkarî û piştgirî 

• Alîkariya qurbaniyan avêtina gavên giring, bo birêvebirina prosesê 

• Nîşandana parêzeran 

• Alîkarî (li dema dozvekirinê), gelek caran rê didin mîna digelçûnê dema 
prosesê 

• Pilana rêmayan , ji bo xwe ji metirsiyê dûrke!  

• Alîkarî bo jin û mêran jî, bo fêr bibin, çawan têkilî dikarin bê tundrewî  bi 
rê ve biçin 

Saziyên şêwirmendiya pispor ew in yên bi erkê nemukurhatinê 
pabend in, ew nikarin agahiyan belav bikin 
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5. Çi rê ji tundrewiyê diçin?  

Saziyên şêwirmendiya pisporî 

• Gelek kêm in tiştên awarte yên erkê nemukurhatinê Zarok di metirsiyê 
de: 

o Dema metirsî li ser zarok hebe, saziya şêwirmendiya pispor, li gor yasayê, 
parastina zarokî di pileya jor de digire!  

 Di gel de jî: delîve bo şêwirmendiyeke nepenî heye!!! 

o Dema malbat/mirovekî nêzîkî yê cinayetkar hebe, wê di destpêkê de 
parastina zarokî li ber çav bête girtin  

• Dema metirsî li ser mezinan hebe: saziya şêwirmendiya pispor rêyên din 
didin ber xwe  
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5. Çi rê ji tundrewiyê diçin?  

Polîs 

• Eger polîs/Dozgerê giştî ji tawanê agahdar be, pêdivî ye gilih hilde! 

• Pêdivî ye ji qurbanî gelek pisiyar bête kirinê, ji bo belgeyan bidin hev û 
xalên qels pir bikin  nayê wê wateyê, ko bawerî bi yê qurbanî nayê 
(erkê lênêrînê)!  

• Lêpirsîna li nika polîsan, bi şêweyên cuda bi rê ve diçin brahîkê di gel 
parêzer biaxivin, ew rêmayan nas dikin!  

 

Şêwirmendiya di rêka saziyên şêwirmendiyê de watedar e, Ji ber ew 
bi erkê nemukurhatinê ve pabend e 
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5. Çi rê ji tundrewiyê diçin?  

Ji bo dozvekirinê belge giring in  

• Giring yê qurbanî belge hebin, bo tawanê rast derxîne, ji bo pê bête 
bawerkirin! (B.n. Belgename ji nik bijîjk/saziyên şêwirmendiyê, wêne.)  

• Prosesa dadgehê: her dem bi îfadeya yê têkildar ve girêdayî ye 

 

Metirsî bo têkildar bilind dibe, dema yê din dozê li yê qurbanî veke 
 çi carî bê destûr dozê venekin!  
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5. Çi rê ji tundrewiyê diçin?  

Encam 

• Têkildar bî, nayê wateya, beşek ji guneh an  xweberpirsiyar/bo 
tundrewiyê hebe 

• Her dem biryara jinê ye, dixwaze çi rê bigire ber xwe 

• Kesek  nikare/rê pê nayê dan yê têkildar mecbûr bike, ko dozê veke 

• Gelek têkildar ditirsin, ko dozê vekin malbata xwe  winda bikin û mecbûr 
bibin komeke din ji hevalan ava bikin 

 Saziyên şêwirndiya pisporî şêwirê bo hilanîna wê metirsiyê jî, bêyî ko tu 
mecbûr bibî dozêvekî 

• Rûbirûbûna tundrewiyê, nayê wateya ko bi her hal, hemî jiyana xwe 
qurbanî bî, Ji ber rê bo çareseriyê ji tundrewiyê hene 
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5. Çi rê ji tundrewiyê diçin?  

Encam: Erkê nemukurhatinê 

• Saziya şêwirmendiyê/dezgehên alîkariyê û alîkarên profîsiyonel (Bijîjk, 
şêwirmend, karmendên civakî ûhd.) dikevin bin erkê nemukurhatinê de 
(Awarte dema metirsiyeke lezgîn hebe). 

 

• Ew alîkiyê dikin û agahiyan didin bi nepenî. 

 

• Serederî bi bawerî di gel agahiyan dibe. 



Bildquelle aller Folien – fotolia.com  

Zor Spas bo baldariya we!  

Ma hîn pirsên we hene? 


