AÝALLARA WE ÇAGALARA
GARŞY ÖÝDÄKI ZORLUK:
DÜŞÜNDIRIŞ
MAGLUMATLARY
Öýdäki (maşgaladaky) zorluk
Türkmenistanda her maşgala diýen
ýaly täsir edýän jemgyýetçilik
meselesidir. Emma, gynansakda,
ýurdumyzda döwlet edaralary ýa
aýallara we çagalara garşy zorlugyň
bardygyny inkär edýärler ýa-da
muňa göz ýumýarlar. Bu bolsa
maşgaladaky zorlugy öwrenmäge,
oňa düşünmäge we çözgüt tapmaga
böwet bolup durýar. Şol sebäpli
hem, biz öýdäki zorluk hakynda
ähli toslamalary paş etmek, ol
barada düşünjämizi giňeltmek,
öz şahsy jogapkärçiligimize
düşünmek we jemgyýetimizdäki
bu çynlakaý meselä degişli açyk
gürrüňdeşligi öňe sürmek maksady
bilen şu düşündiriş maglumatly işi
taýýarladyk.
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jemgyýetinde maşgaladaky zorlugy
bildirýän hereketleri aklamak hemde zorlugyň pidasy bolýanlary
aýyplamak üçin ulanylýan gündelik
sözleri we aňlatmalary görkezeris. Biziň
analizlerimiz aýallara we çagalara garşy
zorlukda adaty türkmen raýatlarynyň
ornuny şöhlelendirer.
◆◆ Öýdäki zorlugyň öňüni almak üçin diňe
onuň nämedigine düşünmek ýeterlik
däldir. Öýdäki zorlugyň şaýady ýa-da
onuň pidasy bolan ýagdaýyňda hem
näme etmelidigini bilmek zerurdyr.
Şonuň üçin, biz maşgala zorlugynyň
öňüni almagyň we onuň ýetiren
zyýanyndan saplanmagyň ýollarynyň
hem üstünde durup geçeris.

Bu düşündiriş işiniň maksady aýallara we
çagalara garşy öýdäki zorluk meselesine has
çuňňur düşünmäge kömek etmekdir.

◆◆ Galyberse-de, biz size gollanma
hökmünde Türkmenistanda bu mesele
bilen iş salyşýan we siziň kömek üçin
ýüz tutup biljek guramalaryňyzyň
sanawyny ýetireris.

◆◆ Adamlar «öýdäki zorluk» sözlerini
eşidenlerinde, köplenç fiziki agyryny
gözüniň öňüne getirýärler. Emma,
aýallara we çagalara garşy öýdäki
zorlugyň birnäçe görnüşi bardyr. Biz
bu işimizde olary ýekän-ýekän seljerip
geçeris. Şeýle-de, biz adamlaryň
Türkmenistandaky öýdäki zorluk
barada nähili pikir edýändiginiň
statistikasyny dykgatyňyza ýetireris.
Bu statistika 2018-nji ýylyň 10njy sentýabry we 15-nji oktýabry
aralygynda adaty türkmenistanlylaryň
gatnaşmagynda geçirilen jemgyýetçilik
pikir soraşmasyna esaslanyp düzüldi.
Bu statistiki maglumatlary deňeşdirip
bilmegiňiz üçin goňşy döwletleriň hem
maşgaladaky zorluk hakynda elýeter
bolan maglumatlaryny sahypa goşduk.

◆◆ Saglyk.org erkek adamlara garşy
zorlugyň bardygyny hem inkär etmeýär.
Biz gelejekde bu mowzuga degişli
tapgyrlaýyn makala çap edmegi
maksat edinýäris. Häzirlikçe bolsa,
bu düşündiriş işimizde aýallara we
çagalara garşy öýdäki zorluga üns
çekmek isleýäris. Bu iş gönüden-göni
erkeklere garşy zorluk meselesini
öz içine almasa-da, biz erkekleriň
Türkmenistandaky maşgala zorlugyna
düşünmeginde bu dokument uly rol
oýnar diýip ynanýarys.
◆◆ Bu işimiz dürli ýaşdaky we dürli
jynsdaky türkmenistanlylaryň arasynda
maşgala gatnaşyklary we maşgaladaky
zorluk dogrusynda ediljek konstruktiw
gürrüňdeşlikleriň başy bolar diýip umyt
edýäris.

◆◆ Bu işimiziň esasy maksatlarynyň biri
halkymyzyň maşgaladaky zorluk
meselesine we onuň türkmen
jemgyýetindäki täsirine bolan
garaýşyny aýdyňlaşdyrmakdyr.
Şonuň esasynda, biz türkmen
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Öýdäki zorlugyň görnüşleri
Öýdäki zorluk fiziki, psihologik, ykdysady, jynsy zorluklardan we adamy ynjytmak hemde onuň erkini dolulygyna elinden almak maksady bilen edilýän dürli hereketlerden
düzülendir. Öýdäki zorluk birnäçe görnüşlere bölünýär:
FIZIKI zorluk – bu öýdäki zorlugyň iň köp gabat gelinýän görnüşleriniň biridir. Fiziki
zorluk urmak, bogmak, ýakmak we şuňa meňzeş şikes ýetirmeleri öz içine alýar.
PSIHOLOGIK zorluk – bu adamyny kemsitmek, üstüne gygyrmak, gorkuzmak, we
manipulirlemek ýaly ýollar bilen amala aşyrylýar. Psihologik zorlugyň netijesinde adamda
emosional sarsgynlylyk döreýär. Zorlugyň bu görnüşi köplenç fiziki zorluk bilen bir wagta
bolup geçýär.
YKDYSADY zorluk – bu maşgalada bir adamyň ol maşgaladaky hemmeleriň puluny
öz kontrolynda saklamagydyr. Meselem, eger-de erkek adam aýalynyň ähli gazanjyny
elinden alsa, ony maddy azatlykdan mahrum etse, we onuň maşgalanyň maddy işlerine
gatnaşmagyny çäklendirse, onda ol aýalyna garşy ykdysady zorluga baş goşýar.
JYNSY zorluk – bu adamyň islegine garşy gidip, onuň bilen jynsy gatnaşyk alyp
barmakdyr. Meselem, nikada aýal adamsyna tabyn bolmaly we onuň ähli isleglerini
kanagatlandyrmaly diýip pikir edýän adam aýalyny jynsy gatnaşyga mejbur edip bilýär.
Aýal dogany, gyz jigisi, ýa-da gyzy bilen jynsy gatnaşyk alyp barýan kaka ýa-da erkek
dogan hem jynsy zorluga baş goşýar.
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Pikirlenmek üçin sanlar
Gynansakda, Türkmenistanda öýdäki zorluk we aýallara we çagalara garşy
diskriminasiýanyň beýleki görnüşleri barada statistiki maglumatlar elýeter däl. Şol sebäpli,
2018-nji ýylyň sentýabr we oktýabr aýlarynda Saglyk.org türkmenistanlylaryň maşgala
zorlugy meselesi barada nähili pikir edýändiklerini anyklamak üçin iki sany online pikir
soraşma geçirdi.
Birinji pikir soraşma 274 adam gatnaşdy. Gatnaşyjylar şeýle soraga jogap berdiler:
«Türkmenistanda aýallara we çagalara garşy zorluk barmy?» Pikir soraşmanyň netijelerine
görä, 177 adam (64.6%) Türkmenistanda şeýle meseläniň bardygyna ynanýarlar.
Gatnaşyjylaryň 97 (35.4%) sanysy bolsa ýurtda bu meseläniň bardygyna ynanmaýarlar.

Diagramma 1. Существует ли проблема
домашнего насилия против женщин и детей в
Туркменистане?

Ikinji pikir soraşma 63.9% aýal-gyz, 36.1% bolsa erkek bolan, jemi 72 adam gatnaşdy.
Gatnaşyjylaryň aglabasynyň ýaşy otuzdan geçen.

Diagramma 2. Ваш возраст: / Siziň ýaşyňyz:

Diagramma 3. Ваш пол: / Siziň jynsyňyz:
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4-nji diagrammada görnüşi ýaly, gatnaşyjylaryň köpüsi (65.3%) Türkmenistanda maşgala
zorlugy esasan obalarda köp duş gelýär diýip ynanýarlar.

Diagramma 4. Как Вы считаете, где чаще всего
прибегают к домашнему насилию против женщин
и детей в Туркменистане? / Siziň pikiriňizçe,
Türkmenistanda çagalara we aýallara garşy öýdäki
zorluk esasan nirede köp bolup geçýär?

Şeýle-de, bu sosiologik pikir soraşma gatnaşyjylaryň 80.6%-iniň öýdäki zorluga esasan
erkekler baş goşýarlar diýip pikir edýändigini aýan etdi.

Diagramma 5. Существует мнение, что и женщины
и мужчины прибегают к домашнему насилию
против женщин и детей. А кто чаще, на Ваш взгляд,
прибегает к домашнему насилию в Туркменистане?
/ Çagalara we aýallara garşy zorluga hem erkekler hem
aýallar baş goşýar diýen düşünje bar. Siziň pikiriňizçe,
Türkmenistanda kimler zorluga has köp baş goşýarlar?

Ýene-de, soragnamanyň netijelerinden gatnaşyjylaryň 62.5%-iniň maşgala zorlugynyň
şaýady bolandyklary belli boldy.

Diagramma 6. Были ли Вы когда-либо свидетелями
домашнего насилия против женщин и детей
в Туркменистане? / Türkmenistanda siz aýallara
we çagalara garşy öýdäki zorlugyň şaýady bolup
gördüňizmi?
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Biziň bahanalarymyz
UNICEF halkara guramasynyň TürkmenStat (MICS) ylmy barlaglaryna görä,
Türkmenistanda 15-49 ýaş aralygyndaky zenanlaryň 35%-i aşakdaky ýagdaýlarda
ýanýoldaşlarynyň olara el galdyrmaga haklydygyny aýdýarlar:
◆◆ eger ol ýanýoldaşyna aýtman öýden
gitse;

◆◆ eger çagalarynyň aladasyny etmese;
◆◆ eger ýanýoldaşyna garşylyk görkezse;

◆◆ eger ol ýanýoldaşynyň ene-atasyny
sylamasa;

◆◆ eger naharyny ýaksa.

◆◆ eger ýanýoldaşynyň jynsy isleglerini
ganagatlandyrmasa;

Bu maglumatlar nämeden habar berýär? Bular aýallara garşy zorlugyň Türkmenistanda
kada öwrülendigini we hatda aýallaryň özleriniňem erkekleriň beýle hereketlerini dogry
hasaplaýandyklaryny görkezýär. Bu haýran galdyryjy görkeziji däldir. Çünki türkmen
jemgyýetinde zorlugy aklamak däbe öwrülip gidipdir. Meselem, geliň aýallaryň we
erkekleriň maşgaladaky rehimsizligi aklamak we düşündirmek üçin ulanýan sözlerine üns
bereliň. Oglan-gyzlaryň bütin bir nesli şeýle sözleri eşidip ulaldylar we häzirem gündegünaşa eşidýärler.
Birinjiden, zorluk bolup geçen ýagdaýynda, köplenç pidanyň özi ýazgarylýar:
Türkmençe

Rusça terjimesi

Sen idili heleý bolsaň, äriň üstüňde tokmak
oýnatmaz.

Если бы ты была нормальной женой, то
муж не бил бы тебя.

Özüň saýlap bardyň indem öz günüňi özüň
gör (eger gyzyň özi söýüşip durmuşa çykan
bolsa).

Сама выбрала его и вышла замуж, теперь
терпи (если девушка сама выбрала мужа).
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Ikinjiden, zorlugyň pidasy bolan adama çydamly, mert bolmak maslahat berilýär.
Oňa hemmeleriň hem durmuşynyň kynçylykdan doludygy ýatladylýar.
Türkmençe

Rusça terjimesi

Hudaýyň beren zady. Hemme kişiň öz
kynçylygy bar.

Такова Божья воля. У всех есть свои
трудности.

Baryňdan baýram edinde ýaşaber. Hiç
kimiňem güni seňkiden üýtgeşik däl.

Радуйся тому что есть. И у других людей
жизнь не отличается.

Oňuşyp ýaşaber, başga ýerde-de bal akanok.

Постарайся сойтись. У других тоже
жизнь не мед.

Ilde-de gowy zat ýok. Hemme ýeriň «horazy
bir».

У других тоже ничего хорошего нет. Везде
петухи поют одинаково.

Üçünjiden, maşgalanyň abraýyny saklamak we ile gep-gürrüň bolmazlyk üçin,
pidadan zorlaýjyny bagyşlamak we onuň bilen oňuşmak haýyş edilýär.
Türkmençe

Rusça terjimesi

Maşgalaň abraýy barada pikir et, beýdip
ýörseň öz abraýyňada maşgalaň abraýynada
zyýan ýetirersiň.

Подумай о своей репутации. Если будешь
так продолжать, то нанесешь вред
своей репутации и репутации семьи.

Sen çagalaryň barada pikir et! Iller näme
diýer.

Подумай о детях! Что люди скажут.
Я не буду держать старую деву дома. Не
позорь меня, скорее уходи (возвращайся к
мужу).

Men garry gyzy oýümde saklajak däl! Meni
masgara etmän çaltyrak abraýly güm boljak
bol.
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Saglyk.org tarapyndan geçirilen iki sany pikir soraşmanyň netijeleri we türkmenleriň dil
mediniýeti ýurdumyzda çyndanam öýdäki zorluk meselesiniň bardygyna güwä geçýär. Şu
ýerde, öýdäki zorlugyň beýleki Merkezi Aziýa döwletlerine hem öz täsirini ýetirýändigini
belläp geçesimiz gelýär. Birleşen Milletler Guramasynyň (UN) Merkezi Aziýa baradaky
statistikasyna görä, 15-49 ýaş aralygyndaky aýal-gyzlaryň 25%-i öýdäki zorluga sezewar
bolýarlar.
Gyrgyzystan:
Gyrgyzystan Respublikasynyň Döwlet Strategik Bilimleri Instituty (NISS KR) ýaşlar bilen
öýdäki zorluk meselesinde sosiologik pikir soraşma geçirdi.
◆◆ Pikir soraşma gatnaşan 703 sany ýaşlaryň arasynda 86.1% -i Gyrgyzystanda maşgala
zorlugynyň ýaýgyndygyna ynanýarlar.
◆◆ Gyrgyzystandaky gelin bolup gören her 4 aýaldan 1 aýal fiziki zorlugy, gelinleriň 18%-i
bolsa emosional we jynsy zorlugy başlaryndan geçiripdirler.
◆◆ Wakalaryň 98%-inde gelinleriň ýanýoldaşlary we öňki ýanýoldaşlary maşgala
zorlugyna baş goşupdyrlar.
◆◆ UNICEF hünärmenleriniň we Gyrgyzystanyň Bilim Ministrliginiň bilelikde 2,000 sany
çaga bilen geçiren interwýusynda
 çagalaryň 70%-i öýde äsgermezçiligi we zerurlyklaryna biperwaý garalmagy
başdan geçirendiklerini aýtdylar.
 Çagalaryň 50%-den gowragy öýde özlerine kemsidiji sözler bilen ýüzlenilip
görlendigini aýtdylar.
 38%-i bolsa psihologik we şonçarak hem fiziki zorluga duçar bolup görendiklerini
aýan etdiler.
Gazagystan:
2016-njy ýylda «Gazagystanyň Deň Hukuklar we Deň Mümkinçilikler Instituty» atly
Jemgyýetçilik Guramasy Gazagystandaky Friendrich Ebert adyndaky Guramanyň goldawy
bilen gender barlag işini geçirdi. Bu sosiologik barlag işine ýaşy 18-60 aralygynda bolan
1,500 adam gatnaşdy. Netijede gatnaşyjylaryň
◆◆ 66.5%-i fiziki zorluga sezewar bolupdyr,
◆◆ 57.7%-i psihologik zorlugyň pidasy bolupdyr,
◆◆ 45.9%-i jynsy zorlugy başdan geçiripdir,
◆◆ 19.8%-i ykdysady zorluga duçar bolupdyr.
Täjigistan:
2016-njy ýylda, Täjigistanda adam hukuklary bilen iş salyşýan Notabene Jemgyýetçilik
Guramasy sosiologik barlag işini geçirdi we täjik gelin-gyzlarynyň 50%-iniň henizem öýde
fiziki we psihologik zorluk bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny anyklady.
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Zorlugyň pidalaryna we jemgyýete ýetirýän täsiri
Birinji waka. Aýgül 25 ýaşly gelin. Ol hususy edaralaryň birinde hasapçy bolup işleýär.
Aýgül 22 ýaşynda Meret atly ýigide durmuşa çykan. Meret ýakynda öz hususy biznesine
başlady. Biznesi öz meýilnamasyna görä ýöremeýän Meret strese uçraýar. Merede
köplenç pul ýetmezçilik edýär. Ol bu zatlara bolan gaharyna bäs gelip bilmän, gelnine
azar berip başlaýar. Aýgüliň ýüzüne urýar, saçyndan çekýär, üstüne gygyrýar, käwagt
bolsa ony depgileýär. Urgular sebäpli Aýgüliň bedeniniň birnäçe ýeri gögerýär. Bu
ýagdaýda işdeşlerine görünmejek bolup, Aýgül başlygyndan birki hepdelik jogap soraýar.
Başlygy bolsa oňa närazylyk bildirip, galaýsa işden kowjagyny aýdyp gorkuzýar. Aýgül
işden kowulmakdan gorkýar, çünki ýoldaşy ähli puluny biznesine sarp edip, öýe girdeji
getirmeýär. Şeýdip, näsag bolsa-da Aýgül işe çykýar. Emma agyrylary sebäpli işine ünsli
çemeleşip bilmeýär we hasabatynda birnäçe ýalňyşlyk goýberýär. Başlygy ony ýene «işden
kowaryn» diýip, gorkuzýar. Aýgül näme etjegini bilmeýär.
Ikinji waka. Mekan 9 ýaşly oglan. Ol dostlary bilen futbol görmäni we oýnamany halaýar.
Mekanyň ene-atasy ony örän berk tutýarlar. Olar Mekanyň klasynda iň ökde okuwçy
bolmagyny we diňe bäşlik bilen okamagyny isleýärler. Emma Mekan matematikadan
gowşagrak we diňe dörtlük alýar. Muňa gaharlary gelýän ene-atasy Mekana käýeýärler,
«sen kemakyl çaga» diýip, üstüne gygyrýarlar. Mekan kemsinip aglasa-da agzyna urýarlar.
Onuň mekdepde gün-günden kelleagyrysy köpelýär we matematika oňa hasam kynlaşýar.
Mekanyň bahalary dörtlükden üçlüge düşýär. Ene-atasy «Mekanyň özüniň öwrenesi
gelmeýär» diýip pikir edýärler we oňa dostlary bilen futbol oýnamagy gadagan edýärler.
Mekanyň dostsuz galmagy onuň ýagdaýyny diňe kynlaşdyrýar.
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Zorlugyň pidalaryna we jemgyýete ýetirýän täsiri
Ýokardaky iki wakany okanyňda diňe zorlugyň pidalary hakynda däl-de, jemgyýet hakynda
hem pikir etdirýär. Bir adamyň garşysyna edilýän zorlugyň hemmämiziň garşymyza edilýän
zorlukdygyna düşünmelidiris. Aşakdakylary ýatda saklamagyňyzy haýyş edýäris:
◆◆ Zorluk aýallaryň we çagalaryň saglygy
üçin howply fiziki we psihiki kemçiliklere
alyp barýar.

Zorlanylýan adam özüniň aýratyn
şahsyýetdigine we şol bir wagtda
jemgyýete peýda getirjek ynsandygyny
düşünmäge ukybyny we sosial, ykdysady
başarnygyny ýitirýär.

◆◆ Zorluk aýallarda önelgelilik meseleleriniň
hem ýüze çykmagyna sebäp bolup bilýär.

◆◆ Aýallar we çagalar ýekelikden, işläp
we öwrenip bilmezlikden, ýönekeý
çärelere gatnaşmazlykdan, özüne we
beýleki maşgala agzalaryna ideg etmek
ukybynyň çäklenmeginden ejir çekip
bilýärler.

◆◆ Zorluk bolup geçýän maşgalalarda
ýaşaýan aýallar we çagalar dürli
emosional we özüňi alyp baryş bilen
baglanyşykly bozulmalardan ejir çekip
bilýär. Bu bolsa depressiýa we işdäniň
bozulmagy, ukyň bozulmagy, janyna
kast etmäge synanyşmak ýaly psihiki
şikeslenmelerden soňky meselelere alyp
barýar.

◆◆ Zorluk adamlara düşünişmezlikleri
adamkärçilikli ýollar bilen çözmegi dälde, töwerekdäki adamlaryň hukuklaryny
bozýan agressiw hereketleri ulanmagy
öwredýär.

◆◆ Sosiologik we ykdysady zorluklar örän
gymmada düşýär we jemgyýeti uzak
wagtlyk zyýana goýýar.

Zorlugyň pidasy bolanlara nädip kömek etmeli?
Türkmenistanda öýdäki zorluk hakynda aýratyn kanun ýok bolsa-da, aýallaryň we çagalaryň
hukuklaryny goraýan birnäçe kararlar we konwensiýalar bar.
Meselem:
◆◆ 1994-nji ýylda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Çaga Hukuklary Baradaky
Halkara Konwensiýasyna goşuldy.
◆◆ 1996-njy ýylda Türkmenistan Aýallara Gatnaşykda Hukuk Kemsitmeleriň Ähli
Görnüşleriniň Aradan Aýrylmagy Baradaky Konwensiýasyna (CEDAW) goşuldy.
◆◆ 2014-nji ýylda güýje giren «Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri» kanuny bolsa,
çaganyň esasy hukuklaryny we borçlaryny iki esse artdyrdy.
◆◆ 2015-nji ýylda erkekleriň we aýallaryň hukuklaryny gorap saklamak we olary durmuşa
geçirmäge deň mümkinçilik bermek barada «Aýallaryň We Erkekleriň Deň Hukuklarynyň
We Deň Mümkinçilikleriniň Üpjün Edilmeginiň Döwlet Kepillikleri» Türkmenistanyň
kanuny kabul edildi.
Şeýle hem, Türkmenistanda öýdäki zorlugyň pidalaryny psihologik we kanuny goldaw bilen
üpjün edýän «Keýik Okara» jemgyýetçilik guramasy ýöredilýär. Eger zerur bolsa, «Keýik
Okara» wagtlaýyn ýaşaýyş ýeri bilen hem üpjün edip bilýär.
ADRES: «KEÝIK OKARA», AŞGABAT, TÜRKMENBAŞY-OGUZHAN ŞAÝOLY, 82-NJI JAÝ.
KEÝIK OKARA GYZGYN LINIÝASY: +993-12-22-86-68
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Zorlugyň pidalaryna siz nädip kömek berip bilersiňiz?
Zorlugyň pidasy bolýan adamlar köplenç özleriniň urlandygy, sögülendigi ýa-da
gorkuzylandygy hakynda dil ýarmaýarlar. Köpler bolsa zorluga sezewar bolýan adamlar
şoňa mynasyp diýip pikir edýärler. Emma, eger siz tanyş ýa-da garyndaş zenanlaryňyzyň
arasynda zorlukdan ejir çekýäni görseňiz, oňa biparh garaman kömek etmäge synanyşyň.
Meselem:
◆◆ Zorlugyň pidasy bilen gürrüňdeş bolup, oňa öýdäki zorlugyň dogry we kadaly zat
däldigini ýatlatmak arkaly goldawyňyzy görkezip bilersiňiz.
◆◆ Pida pul kömegini ýa-da öz ýanyňyzda ýaşamagy hödürläp bilersiňiz.
◆◆ Pida aýallaryň hukuklary ugrunda hereket edýän kanunlar we konwensiýalar barada
aýdyp beriň.
◆◆ Pida şu mesele bilen iş salyşýan jemgyýetçilik guramalaryndan habar beriň.
◆◆ Pida golaýdaky harby ýa-da hukuk goraýjy edaralara ýüz tutmagy maslahat beriň.
◆◆ Pida zenana zorlugyň subutnamalarynyň möhümdigini aýdyň. Oňa zorlugyň bolup
geçişini el telefonynyň kömegi bilen ses ýa-da wideo ýazga geçirip bolýandygyny
düşündiriň. Pida polisiýa edarasyna ýa-da saglyk öýüne ýüz tutanda subutnamanyň
peýdasy uly bolýar.
◆◆ Pida ýokary hilli medisina kömegini almaga ýardam ediň. Onuň bilen hassahana gidiň
we goldawyňyzy gaýgyrmaň.
◆◆ Pida artykmaç zyýan ýetirjek zatlary etmekden ägä boluň. Zenana bir zat etmezden
öňürti onuň bilen bu barada maslahatlaşyň.
Eger çagalara garşy öýdäki zorlugyň şaýady bolsaňyz, siziň hem muny duruzmaga
mümkinçiligiňiz bardyr.
◆◆ Siz zorlaýjy bilen gürleşip, beýle herekete garşylyk bildirýändigiňizi aýdyp bilersiňiz.
◆◆ Zorlaýja çagany ynjytmak islegine bäs gelmäni öwredýän edebiýatlary hödürläp
bilersiňiz.
◆◆ Zorlaýja eger zerur bolsa hukuk goraýjy edaralaryna arz etjekdigiňizi duýduryň.
◆◆ Zorlanylýan çaga bilen gürleşip, oňa kömek gerek bolsa elmydama taýýardygyňyzy
aýdyň. Çaga özüne arka durjak adamlaryň bardygyny bilmelidir.
◆◆ Bolup geçýän wakalar barada çaganyň ynam bildirýän adamsyna habar beriň. Bu
çaganyň garyndaşy, maşgalasynyň ýakyn dostlary ýa-da goňşulary hem bolup biler.
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Öýdäki zorluk adaty zat däldir!
Öýdäki zorluk öwrenilmeli we
düşünilmeli meseledir!
Öýdäki zorluk gizlenilmeli, dymdyrylmaly
we çydalmaly zat däldir!
Öýdäki zorluk aklanmaly däldir!
Öýdäki zorluga garşy çykmak
her bir adamyň borjudyr!
Saglyk.org türkmen raýatlaryny gelejek hem-de ejelerimiziň, uýalarymyzyň,
gyzlarymyzyň we ogullarymyzyň ykbaly barada alada edýän her bir adamy
jemgyýetimizdäki öýdäki zorluk meselesi hakynda pikir etmäge çagyrýar. Her birimiz
watanymyzyň we maşgalamyzyň sagdynlygy üçin jogapkärçilik çekýäris. Geliň,
maşgaladaky rehimsizlige biparh garamalyň! Geliň, bu meseläniň bardygyny kabul edip
we munda öz ornumyza we borjumyza düşünip, öýdäki zorlugy aradan aýyrmaga goşant
goşalyň.

ÖÝDÄKI ZORLUGY BES ET!
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Minnetdarlyk sözi
Bu düşündiriş iş ullakan toparyň agzybirlikde çeken zähmetiniň netijesidir. Saglyk.org topary
bu işe goşant goşan Türkmenistanly we Türkmen diasporasynyň Rossiýadaky, ABŞ-ky we
Birleşen Arap Emirliklerindäki ýerleşýän ýazyjylaryna we meýletinçilere minnetdarlyk bildirýär.
Şol sanda, biz 2018-nji ýylyň sentýabr we oktýabr aýlarynda geçirilen online
pikirsoraşmalarymyza gatnaşanlaryň ählisine ullakan sagbolsun aýdýarys.
Biz aýratyn hem biz bilen öz talantlaryny paýlaşyp, aýallara we çagalara garşy öýdäki zorluk
barada gyzykly suratlar döreden Gazagystanly illýustratora sagbolsun aýdýarys.
Sözümiziň soňunda bolsa, biziň türkmen jemgyýetiniň saglygyny berkitmekde alyp barýan
işlerimizi goldaýan ýoldaşlarymyza we hemaýatkärlerimize çäksiz minnetdarlyk bildirýäris.
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