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GİRİŞ
Bu  eksperimental bələdçi və təlimat vəsaiti insan hüquqları təhsili 

vasitəsilə gender  bərabərliyi və qadınların iştirakçılığının səlahiy- 
yətləndirilməsi məqsədilə onların bilik və bacarıqlarının artırılması 
istiqamətində təlim proqramları dizayn edən təlimçilər, fasilitatorlar, 
gənclər və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının işinin gücləndirilməsi 
üçün hazırlanmışdır.

Bu vəsait gender bərabərliyinin fundamental anlayışlarını, yerli kon-
tekstdə qadınların ictimai sosial vəziyyətinə giriş haqqında məlumat-
ları vurğulamaqla yanaşı, həm də gənclərlə iş sahəsində bu mövzuları 
hədəfləyən təlim proqramları üçün ekspertlər tərəfindən hazırlanmış 
mövcud praktiki məşğələ və metodlar özündə əks etdirir. Bundan 
əlavə bələdçi bu metodların ölkəyə spesifik eksperimental tətbiqinin 
təsir və nəticələrini açıqlayır.

Bələdçi sadəcə profesionallar üçün deyil, eyni zamanda yeni 
başlayan şəxslərin inkişafı və bacarıqlarının təcrübədən keçirmələri 
üçün də yaxşı fürsət olmasını nəzərə alaraq, sadə, praktik və hamıya 
əlaçatan şəkildə işlənib hazırlanmışdır.
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Gender  bərabərliyi insan hüquqlarının qorunması, qanunun ali- 
liyinə hörmət, dünyada qadınların iqtisadi inkişafı və rəqabət qa-
biliyyətliliyinin artırılması istiqamətində ən əsas prioritetdir. Me-
dia savadlılığı, sosial inklüzivlik, keyfiyyətli təhsil, dini və mədəni 
müxtəlifliyinin çatışmazlığı səbəbindən stereotiplərlə nəticələnən 
və öz növbəsində şiddətə yol açan gender əsaslı ayrı-seçkilik 
dünyanın hər yerində olduğu kimi Azərbaycanda da aktual möv-
zulardandır. 
  
Layihə   aşağıda   göstərilən  məqsədlərə nail   olmaqla,  gənc 

qızları və qadınları ictimai və şəxsi həyatlarında öz fundamen-
tal hüquqlarını müdafiə etmək üçün səlahiyyətləndirmək və                   
maarifləndirmək məqsədi daşıyırdı:

• həssas gənclərin ehtiyaclarını və gözləntilərini araşdırmaq 
yolu ilə bütün fərdlərin özlərini təhlükəsiz və güvənli hiss etdiyi 
təhsil mühiti yaratmaq;
• cəmiyyətdə qızların və qadınların fundamental insan 

hüquqlarının işıqlandırılması; 
• inklüziv təhsil, məşğulluq və təlimin gücləndirilməsi yolu 

ilə insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində gənc işçi qüvvəsi-
nin potensialının artırılması.

Layihə coğrafi və sosial maneələrlə qarşı-qarşıya olan icmalar-
da yaşayan  qız və qadınların səlahiyyətləndirilməsi istiqamətində 
çalışan fəalların birlikdə gənc qız və qadınları cəmiyyətə inteqrasi-
yası və onların icmadakı iştirakçılığını təmin etmək üçün ayrı-seçki-
lik və zorakılıq hallarının qarşısını almağı hədəfləmişdir. Bu layihə 
gənclər və gənclər təşkilatlarını aşağıdakı vasitələrlə icma quru- 
culuğu və qərar qəbuletmə prosesində gender-həssaslığa imkan 
verən inklüziv şərait yaratmağa çağırır:

• Həssas qrupdan olan qız və qadınların bərabər iştirakı üçün 
təhlükəsiz mühit yaratma bacarıqlarını inkişaf etdirmək; 
• Sosial  maneələrlə üzləşən qız və qadınları cəmiyyətə in-

teqrasiya etmək üçün yeni vasitə və metodologiyalarla tanış 
olmaq;

LAYİHƏ HAQQINDA 
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METODOLOGİYA

•  Qızların və qadınların icma quruculuğu və qərar 
qəbuletmə prosesində iştirakçılığını dəstəkləmək; 
• Uğurlu təcrübə nümunələrini inteqrasiya etməklə gen-

derlə bağlı ümumi dəyərləri təbliğ etmək.

1. Öz Sözünü De! [Avropa Şurası]
2. KOMPASS – insan hüquqları təhsili üzrə Təlimat Vəsaiti [Avropa 

Şurası]
3. Hər kəs bərabər, hər kəs fərqli [Avropa Şurası]
4. Gender Matters [Avropa Şurası]
5. Bookmarks [Avropa Şurası]
6. Gənclərin iştirakçılığı və səlahiyyətləndirilməsi üzrə bələdçi [WAG-

GGS] 
7. Gender əsaslı zorakılıq haqqında təlim vəsaiti [BMT-nin Əhali Fondu]

Bu proqramın öhdəliyi odur ki, heç bir şəraitdən asılı olmayaraq 
lazımi addımlar atılsın və təşkilatlar gənclərin dini, cinsi və irqi 
müxtəlifliyinin  nümayiş etdirilməsində iştirak etsin. Biz daha yax-
şı öyrənmə, sosial hüquqlar, gender bərabərliyi və inklüzivlik an-
layışlarının başa düşülməsi üçün bir neçə formal və qeyri-formal 
təhsil metodlarını və “BAŞA DÜŞ-ARAŞDIR-Tədbir Et prinsipi 
əsasında qurulmuşdur. Təlim proqramı hazırlanarkən aşağıdakı 
ədəbiyyatdan istifadə edilmişdir.
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İnsan hüquqları üzrə təhsil insan hüquqları mədəniyyə-
ti haqqında məlumatlılığın  artırılması kimi digər oxşar 
şəkillərdə  ifadə olunmağına baxmayaraq daha dəqiq başa 
düşülməsi üçün həyat təcrübəsindən keçirilməsinin əhəmiyyə-
tini vurğulayan bir metodologiyadır. İnsan Hüquqları təhsi-
li haqqında hələ çox danışacağıq lakin onun nə olduğunu və 
necə praktikadan keçirildiyi haqqında danışmazdan əvvəl gəlin 
insan hüquqlarını tam olaraq nə olduğunu müəyyən edək.

Əvvəlcə onu vurğulamağa ehtiyac var ki, insan hüquqlarını bilmək 
üçün  hüquqşünas olmaq və ya hansısa hüquqi sahədə çalışmaq 
mütləq deyil. İnsan hüquqları hərkəs üçündür. Tarix boyunca 
hər bir cəmiyyət öz vətəndaşlarının hüquq və məsuliyyətlərini              
kodifikasiya etməklə sosial bərabərliyi təmin etmək üçün müxtə-
lif sistemlər ərsəyə gətirmişidir. Nəhayət ki, 1948-ci ildə  beynəl- 
xalq ictimaiyyət bütün dövlətlər üçün məcburi olacaq hüquqlar 
toplusu ilə bağlı razılığa gəlmək məqsədilə bir araya toplaşdı. 
Bu toplu Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi (ÜİHB) idi. 
Bəyannamənin həm preambulası həm də 1-ci maddəsində deyilir 
ki, “Bütün insanlar öz ləyaqətləri və hüquqları etibarilə azad və 
bərabər doğulurlar”.[1] Bu onu ifadə edir ki, hər birimiz dünyaya 
göz açdığımız andan etibarən yaşadığımız ölkəyə uyğun olaraq 
hüquq və azadlıqlara sahib oluruq. Eyni fikir Azərbaycan Res- 
publikasının Konstitusiyasının 24-cü Maddəsində “Hər kəsin 
doğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz hüquqları 
və azadlıqları vardır” kimi ifadə olunur. Bundan əlavə 25-ci Mad-
dəsinin (Bərabərlik hüququ) II bəndində deyilir ki, “Kişi ilə qadının 
eyni hüquqları və azadlıqları vardır” eyni maddənin III bəndində 
isə “Dövlət, irqindən, etnik mənsubiyyətindən, dinindən, dilindən, 
cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqe-
yindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına 
və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər 
kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. İnsan 
və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, etnik, dini, dil, cinsi

İNSAN HÜQUQLARI TƏHSİLİ
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mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial  mənsubiyyətə görə məhdud-
laşdırmaq qadağandır.” kimi vurğulanır.[2]Buradan belə qənaətə 
gəlirik ki, insan hüquqları müxtəlif dillərdə və fərqli şəkillərdə ifa-
də olunmağına baxmayaraq eyni ideya üzərində qurulmuşdur.

BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı insan hüquqları 
anlayışını çox sadə cümlə ilə belə ifadə edir: “Biz insan hüquqları-
na sahibik, ona görə ki, biz insanıq - bu hüquqlar kimsə tərəfindən 
bizə verilmir.”[3]

İnsan hüquqları bütün şəxslər üçün bərabər, universal və daimidir. 
İnsan hüquqları universaldır, yəni onlar hər bir ölkədəki insanlar 
üçün eynidir. Onlar ayrılmaz, bölünməz və bir-birinə bağlıdır, bu, 
o deməkdir ki, onlar heç vaxt insanlardan alına bilməzlər; bütün 
hüquqlar eyni dərəcədə vacibdir və tamamlayıcıdır, məsələn, hö-
kumətdə və azad seçkilərdə iştirak etmək hüququ söz azadlığın-
dan asılıdır. Hüquqlar fərdlərin dünyada yeganə şəxs olmadıqları 
və təklikdə yaşamadıqlarını xatırlarmaq üçün vacib dəyərdir. İn-
sanların fərd olaraq etdikləri hər hansı ədalətsiz əməllər şəxsi, 
yerli və  qlobal   səviyyədə   həyat keyfiyyətinə təsir edir. Məsələn, 
bu gün Azərbaycanda etdiyimiz bir şey dünyanın başqa bir ucunda 
baş verən nəyəsə təsir edir. Deyək ki, Bakıda  geyindiyimiz paltar-
lar Banqladeşdə uşaq əməyi nəticəsində ərsəyə gəlmiş ola bilər, 
həmçinin, Afrikada milyonlarla insan sənayeləşmiş dövlətlərin 
gördüyü işlər nəticəsində meydana çıxan iqlim dəyişikliyinin 
nəticələrinə məruz qaldıqları üçün evlərini tərk edə bilərlər. 

Lakin bu, yalnız  dünyanın başqa bir yerində baş verən insan 
hüquqları  pozuntusunun  bizə  təsir göstərməsi  ilə  əlaqədar de-
yil; digərlərinin qayğısına qalmaq vəzifəsi bütün mədəniyyətlərdə 
və dinlərdə əsas mənəvi dəyərdir. Yalnız insan hüquqları haqqın-
da tam məlumatımız olduqda, onları tam başa düşdükdə və on-
lara hörmət etdikdə biz insan hüquqlarının pozulmasından daha 
çox onlara hörmət edildiyi mədənyyəti yaratmağa nail ola bilərik. 
Buna görə də, insan hüquqları üzrə təhsil getdikcə daha çox insan 
hüququ olaraq qəbul edilir.[4]  
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İnsan  hüquqlarının insanın dünyaya gəldiyi andan etibarən sahib 
olduğu ən önəmli dəyərlərdən biri olduğunu anlamaq asandır. Bəs 
insan hüquqlarının özünü necə? Dünyada hamının hüquqları var, 
bəs hər kəs öz hüquqlarını bilirmi? Əgər bilmirlərsə harda və necə 
öyrənəcəklər?” sualları 1948-ci ildən etibarən hələ də hər kəsi 
düşündürən suallardır. Bu haqda ilk dəfə olaraq 1968-ci ildə Teh-
randa keçirilən İnsan Hüquqları üzrə Dünya Konfransında “Gənc-
lərin insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına hörmət üzrə təhsili” 
adlı qətnamə qəbul edilir.[5]  Daha sonra YUNESKO-nun 1974-cü 
ildə qəbul etdiyi “Beynəlxalq Anlaşma, Əməkdaşlıq və Sülh üçün 
Təhsil, İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqlarla əlaqəli təhsil haqqın-
da Tövsiyə” sənədində şagirdlərin öz hüqüq və  azadlıqları üzrə 
maarifləndirilməsi zərurəti haqda konkret fikir vurğulanmışdır.[6] 
İnsan Hüquqlarının Tədrisi üzrə Beynəlxalq Konqresin iştirakçıları 
nəhayət 1978-ci ildə formal kurikulumlarda təhsilin tətbiqi-
nin tələblərinə dair konkret tərif formalaşdırmaq üçün bir araya 
gəlirlər. Konqres hörmətə əsaslanan tolerant münasibətin təşviqi 
və milli və beynəlxalq ölçülər kontekstində insan hüquqlarına dair 
biliklərin təmin edilməsi prinsipləri üzərində razılaşdılar.

Ümumiyyətlə, o gündən etibarən müxtəlif təşkilatlar, institutlar və 
dövlətlər insan hüquqları təhsilini müxtəlif şəkillərdə tərif verməyə 
başladılar. 1993-cü ildə İnsan Hüquqları üzrə Dünya Konfransı 
insan hüquqları təhsilini “cəmiyyətlər arasında sabit və ahəngdar 
əlaqələrin təşviqi və əldə olunması və qarşılıqlı anlaşma, dözüm-
lülük və sülhün təbliği üçün vacib” bir amil olaraq elan etdi.[7] 1994-
cü ildə BMT İnsan Hüquqları təhsili üzrə Onillik (1994-2004) elan 
edərək “bilik və bacarıqların ötürülməsi yolu ilə universal insan 
hüquqları mədəniyyətinin qurulmasına yönəlmiş təlim, təbliğat və 
məlumat səyləri” başlıqlı tərif irəli sürdü.[8]

Bunlardan başqa da xeyli izahat və təriflər olmasına baxmayaraq

İnsan hüquqları üzrə təhsil
başlıca insan hüququdur
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məhz gənclərlə iş sahəsinə uyğun Avropa Şurasının İnsan 
Hüquqları Təhsili üzrə Təlimat Vəsaitində (KOMPAS)[9] belə izah 
edilir:

İnsan  hüquqları təhsilinin məqsədi insan hüquqları 
mədənyyətinə sahib bir dünya yaratmaqdır. Bu, hər kəsin 
hüquqlarına hörmət edildiyi və hüquqların özünə hörmət edildi-
yi bir mədəniyyətdir; insanların öz hüquqları və məsuliyyətlərini 
başa düşdükləri, insan hüquqları pozuntularını müəyyən etdiyi 
və digərlərinin hüquqlarının qorunması üçün tədbir gördüyü bir 
mədəniyyət. Bu, dil, adətlər, incəsənət və müəyyən yerlə əlaqə-
dar bağlılıqları kimi insan hüquqlarının da fərdlərin həyatının 
bir parçası olduğu mədəniyyətdir.

İnsan Hüquqları təhsili Avropa Şurasının Gənclər Siyasətinin bir 
parçasıdır. 1967-ci ildən etibarən Şura Avropanın inkişaf prosesinə 
gəncləri cəlb edərək gənclər və gənclər təşkilatlarını Şura və Avro-
pa üçün əsas həlledici məqamlarda vacib iştirakçısı və tərəfdaş kimi 
görür. İstər keçmiş kommunist ölkələrinin demokratikləşmə prose-
sində, münaqişəli ərazilərdə sülhün bərqərar olması və münaqişə 
transformasiyasında, istərsə də irqçilik, anti-semitizm, ksenofobi-
ya və dözümsüzlüklə mübarizədə gənclər Avropa Şurasına arxa-
lanmış və Şura da, öz növbəsində, onlara etibar etmişdir. Avropa 
Şurasının gənclər siyasətinin məqsədi “gənclərin, yəni qızlar və 
oğlanların, gənc qadın və kişilərin cəmiyyətin aspektlərində tam 
iştirakının təmin olunması məqsədilə lazım olan bilik, bacarıq və 
səriştəni inkişaf etdirmək üçün bərabər imkanlar və təcrübəni 
təmin etmək”dir.

İştirak etməklə gənclər qərar qəbuletmə, dinləmə, özünü digər in-
sanın yerinə qoyma (empatiya) və digərlərinə hörmət, öz qərarları 
və hərəkətlərinə cavabdeh olmaq kimi müxtəlif bacarıqları inkişaf 
etdirirlər. Belə ki, insan hüquqları üzrə təhsil gənclərə nə zaman, 
necə və hansı mövzularda işləmək istədikləri barədə qərar qəbul

TƏRİF



etməyə şərait yaratmalıdır. Bu, o deməkdir ki, lider və ya müəl-
limin  rolu sadəcə  bilik  ötürmək və ya nəyin və necə  öyrənilməli   
olduğunu  göstərmək deyil, fasilitator,  bələdçi, dost və ya 
məsləhət verən rolunu oynamaqdır. Bu vəsaitdəki məşğələlər fəal 
iştirak tələb edir; fəal və məşğul olmalısınız; geri çəkilib passiv 
müşahidəçi olmamalısınız.[10]

İnsan Hüquqları Təhsili (bundan sonra İHT) vasitəsilə biz hansı 
hüquqlarımızı öyərnirik? Yaxşı sualdır. Bu vasitə bizə müxtəlif is-
tiqamətlərdə və sahələrdə olan hüquq və azadlıqlar haqda öyrən-
məyə və öyrətməyə imkan verir. Məsələn, Ətraf mühit, Demokra-
tiya, Din,  Diskriminasiya, Gender Bərabərliyi, Qloballaşma, 
Media, Sağlamlıq, Sülh və.s.

Bu eksperimental bələdçidə biz İnsan Hüquqları Təhsili vasitəsilə 
Gender Bərabərliyi, xüsusən də qadın və qızların səlahiyyətləndir-
ilməsi, gender əsaslı zorakılıq və stereotiplərin gənclərlə bir yerdə 
müəyyənləşdirilməsini hədəfləyən metodologiyalar ilə tanış ola-
cağıq.
Avropa Şurasının insan hüquqları və gender bərabərliyi 
sahəsində işi Şuraya üzv dövlətlərdə və onların xaricində qa-
dınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və səlahiyyətlərinin 
genişləndirilməsinə, eləcə də gender bərabərliyinin effektiv 
şəkildə reallaşdırılmasına yönələn hərtərəfli hüquqi standart-
ların və bu sahədə siyasətə dair rəhbər prinsiplərin hazırlanması 
ilə nəticələnmişdir.

Gender Bərabərliyi ilə İnsan Hüquqları təhsilinin bir interseksi-
yası 2009-cu ildə  Budapeştdə  keçirilmiş forumunda Avropadakı 
gənclərin vəziyyəti haqqında müzakirədən sonra verilən qərarla 
ortaya çıxdı. Gənclərin hazırki vəziyyəti bu cümlə ilə təsvir edildi 
“....təhlükəli və qeyri-stabil [...] ayrı-seçkilik və sosial təcrid olun-
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manın davam etməsi qəbul edilə bilməz və dözülməzdir”. Belə-
liklə, forum iştirakçıları razılığa gəldilər ki, “Gender fərqliliyi və 
gender bərabərliyi perspektivləri İnsan hüquqları üzrə təhsilin 
sistematik şəkildə əsas istiqaməti olmalıdır”. O vaxtdan etibarən 
Avropa Şurası bütün direktoratlıqlarda xüsusən də gənclərlə iş 
sahəsində gender bərabərliyinin təbliğinə xüsusi yer ayırmışdır.[11]

Hərkəs dünyanı müxtəlif prizma və bucaqlardan seyr edir: qadın-
ların fərqli problemləri, azlıqların fərqli istəkləri, dövlətlərin müxtə-
lif qayğıları olduğunu nəzərə alaraq deyə bilərik ki, insan hüquqları 
təhsilini həyata keçirməyin cürbəcür yolları var. Beləliklə, prinsiplər 
eyni olsa da, praktika dəyişə bilər.

İHT-inin tədrisinə nəzər salmazdan əvvəl əsas üç təhsil [12] forma-
larını başa düşməli və biri-birindən ayırd etməyi bacarmalıyıq.



Qeyd etmək lazımdır ki, təhsil formaları ancaq bu üç təhsil for-
ması ilə bitmir. Avropa Şurasının pedoqoji əsasları da daxil ol-
maqla müxtəlif təşkilat və institutlar müxtəlif cür təhsil forma-
ları təklif edir. Bunlara, açıq təhsil, demokratik vətəndaşlıq təhsili 
(bu adətən İHT ilə birbaşa əlaqələndirilir), dəyərlər üzrə təhsil, 
mədəniyyətlərarası təhsil, sülh üzrə təhsil və.s. İnsan Hüquqları 
təhsili praktikasını başa düşmək və yaymaq üçün bilməli olduğu-
muz təhsil növlərindən biri də Təcrübə əsaslı Təhsildir.

Təcrübə sayəsində öyrənmək və ya kəşf edərək öyrənmək insan 
hüquqları üzrə təhsilin təməlidir, çünki ünsiyyət, tənqidi düşüncə, 
dözümlülük və qarşılıqlı hörmət kimi əsas insan hüquqları 
bacarıqları və dəyərləri öyrədilə bilməz; onlar təcrübə və prakti-
ka vasitəsilə öyrənilməlidir. İnsan hüquqları barədə bilmək önəm-
lidir, lakin kifayət deyil. Gənclərin insan hüquqlarının insanların 
ehtiyacları arasında hansı yeri tutduqları barədə dərin anlayışları 
olmalıdır. Məsələn, birbaşa olaraq irqi ayrı-seçkilik yaşamamış 
gənclər düşünə bilər ki, bu məsələnin onlara heç bir aidiyyatı yox-
dur. İnsan hüquqları perspektivindən bu hal qəbul olunan deyil; 
hər yerdə insanlar digərlərinin insan hüquqlarını müdafə etmək 
məsuliyyəti daşıyırlar. Təcrübədən nəticə əldə olunması üçün nə-
yin baş verdiyini izah etmək, nəticələr əldə etmək və öyrənilənləri 
təcrübədən keçirmək vacibdir: öyrənilənləri möhkəmləndirilmədik-
də onlar yox olacaq.

“İcma Quruculuğunda Qadın və Qızların iştirakçılığının artırılması”
təlim sessiyasında iştirakım ilk növbədə mənə sərbəst ola biləcəyim
mühit və səmimi dostlar qazandırdı. Keçirilən təlimlərin praktiki
və mübadilə əsaslı olması gender bərabərliyini və digər terminləri
lokal səviyyədə başa düşməyimə kömək oldu. Cənub regionundakı
mövcud vəziyyəti  nəzərə alaraq, öyəndiyimiz məlumat və biliklər,
şəxsən məni, cinsi və dini ayrıseçkiliyin, cinsi və fiziki zorakılığın
olmadığı bir icma yaratmağa çox həvəsləndirdi.

 
Tural Hətəmov, iştirakçı, Cəlilabad
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HAZIRSINIZ?
Ümumiyyətlə pratikada görünür ki, gənclərlə iş sahəsində həya-

ta keçirilən hər bir təlim kursu və ya vörkşopun öyrənmə prosesini 
idarə edən şəxs kimliyindən, səriştələrindən və keyfiyyətlərindən 
asılı olmayaraq “təlimçi”  statusu  alır. Əslində isə   bu   belə         
deyil “Təlimçi” termini adətən “mentor”, “fasilitator” terminləri ilə 
yanaşı eyni zamanda digər təhsil verən şəxslərin vəzifə və öhdə-
likləri ilə qarışdırlır. Bunun əsas səbəblərindən biri də kənardan 
eyni vəzifəni yerinə yetirdiyi görünsə də aralarında fərq yarada-
caq incə faktorlardır. Lakin aralarında fərq olması eyni fərdin fərqli 

Qısacası qeyri-formal təhsil bizə eyni zamanda öyrəndiklərimizi 
təcrübədən keçirməyə imkan verir:  komanda quruculuğu və rol 
oyunları kimi məşğələlər iştirakçıları öz təcrübəsini bölüşmək, 
digərləri ilə paylaşmaq və qrup dinamikası ilə öyrənərək refleksiya 
etmək və nəticəni tətbiq etməyin vacibliyini vurğulayır.



və  institutlarda göstərdiyi fəaliyyətdən asılı olaraq həm        
fasilitator, həm də müəllim adını daşıya bilməyəcəyi mənasına 
gəlmir.
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FASİLİTATOR
Qeyri-formal təhsil sistemində proqram hazırlayan, onu tətbiq 

edən  və koordinasiya edərək digərlərini öz potensialını kəşf et-
məyə, müəyyən mövzu üzərində müakirə etməyə və biliklərini 
inkişaf etdirməyə həvəsləndirən şəxsdir.[15]

Lakin fasilitator bu prosesi yerinə yetirmək üçün öz növbəsində 
müəyyən bilik, bacarıq və müxtəlif kompetensiyalara sahib ol-
malıdır:
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1.Təhlükəsizlik 5.Dinləmək

2.Qərəzsizlik 6.Tənqidi düşüncə

3.Dinləmək 7.Proaktivlik

4.Tənqidi
düşüncə

8.Zamanlama

İnkluziv, açıqfikirli
və təhlükəsiz mühit
yaratmaq bacarığı

Aktiv dinləmək və
dügün məlumatı
ötürmək acarığı

Qərəzli və stereotip 
əsaslı yanaşmaları 
stimullaşdırmaq 
bacarığı

Məlumatın
qiymətləndirilməsi 
və rasional düşünmə 
bacarığı 

Aktiv dinləmək və 
dügün məlumatı 
ötürmək bacarığ

Mübahisəli məsələləri 
pozitiv həll etmə və 
nəzarətdə saxlamaq 
bacarığı 

Məlumatın
qiymətləndirilməsi
və rasional düşünmə 
bacarığı

Proqramın vaxtını
tənzimləmək və idarə
etmək bacarığı

MÜKƏMMƏL  FASİLİTATORUN
KEYFİYYƏTLƏRİ



Gender Bərabərliyi: əsas anlayışlar

Təhlükəsiz mühit yaradılması
Sizin birlikdə işlədiyiniz gənclər araşdırmaq, kəşf etmək, bir-

birləri ilə ünsiyyətdə olmaq və bölüşmək üçün özlərini rahat hiss 
etməlidirlər. Səmimi, dostyana, həvəsləndirici olun və yumor his-
si ilə yanaşın. Jarqonlardan istifadə etməyin və iştirakçıların an-
lamadığı dildə danışmayın. İnsanlar nə baş verdiyini bildikdə 
özlərini daha təhlükəsiz hiss edirlər, buna görə də, məşğələni necə 
təqdim edəcəyiniz çox önəmlidir. Siz heç nədən, birbaşa başlaya 
bilməzsiniz, məşğələni tərtibatda təqdim etməlisiniz. Bunun bir 
yolu ünsiyyətə təkan verən məşğələdən istifadə etməkdir. Qrup-
dakı hər kəsin iştirak edəcəyi, təcrübəyönümlü məşğələnin əsas 
qaydalarını başa düşməsi vacibdir. Məsələn, hər kəs sessiya üzrə 
öz məsuliyyətini həyata keçirməlidir; hər kəsin eşidilmək, danış-
maq və iştirak etmək imkanı olmalıdır.

Gender hər kəsə kompleks, incə və açıq şəkildə təsir edir. Bi-
zim cinsiyyətimiz və gender kimliyimiz insan təbiətinin ayrılmaz 
aspektləridir. Cinsiyyət, gender, gender kimliyi və cinsəllik ter-
minləri fərqli mənalara malikdir, lakin çox zaman bu terminlər 
səhv salınır.

Ancaq milli qanunvericiliyə əsasən, gender - ictimai həyatın 
siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrində kişi və qadın mü-
nasibətlərinin sosial cəhəti hesab edilir (“Gender (kişi və qa-
dınların) bərabərliyinin təminatları haqqında” Qanun, 2.0.1).
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Gender konsepsiyası qadını fizioloji xüsusiyyətlərə görə müəyyən 
olunan bioloji varlıq və “təbii” xüsusiyyətlərə malik olan bir şəxs 
kimi deyil, xüsusi statusu, sosial marağı və tələbatı olan bir in-
san kimi nəzərdən keçirir. Müasir nəzəri fikir “cins” və “gender” 
anlayışlarını fərqləndirir. Bioloji baxımdan cins doğum anından 
etibarən məlumdur, burada seçmək imkanı yoxdur. Eyni zamanda, 
insanın müəyyən genderə mənsubluğu hissi bütün həyatı boyu 
tərbiyə  olunur, bu  zaman  fərd onu qadın və  ya  kişi  kimi səciy-
yələndirəcək davranış normativlərini mənimsəyir.

Elmi tədqiqatların inkişafı nəticəsində aydın oldu ki, bioloji 
nöqteyi-nəzərdən kişilər və qadınlar arasında oxşarlıq fərqlərdən 
daha çoxdur. Tədqiqatçılar hətta belə hesab edirlər ki, kişilər və 
qadınlar arasındakı yeganə aydın və əhəmiyyətli fərq onların nəsil 
artırmasındakı rolu ilə bağlıdır. Bu gün aydın görünür ki, bu cür 
“tipik” cinsi fərqlər, məsələn, kişilərin daha hündürboy, ağır çəki-
li, əzələli və fiziki cəhətdən güclü olması olduqca dəyişkəndir. 
Məsələn, Şimal-Qərbi Avropanın qadınları Cənub-Şərqi Asi-
yanın kişilərindən daha hündürboyludurlar. Bədənin, eləcə də 
fiziki gücün formalaşmasına qidalanma və həyat tərzi əhəmiyyətli 
dərəcədə təsir göstərir. Bioloji fərqlərdən asılı olmayaraq, insan-
ların sosial rollarında, fəaliyyət formalarında və emosional xarak-
teristikalarında fərqlər mövcuddur. Antropoloqlar, etnoqraflar və 
tarixçilər “kişi üçün tipik olan”, “qadın üçün tipik olan” anlayışlar 
haqqında təsəvvürlərin nisbi olduğunu çoxdan sübut ediblər. Qa-
dın və kişilərin psixoloji xüsusiyyətlərini, davranış modellərini, 
peşə və fəaliyyətinin növlərini müəyyən edən bioloji cins deyil, 
sosial-mədəni konstruksiyalardır.

Gender cəmiyyətin sosial stratifikasiyası (laylanması) üsulların-
dan biridir. Bu üsullar irq, milliyyət, sinif, yaş kimi sosial demoqrafik 
faktorlara uyğun olaraq sosial iyerarxiya sistemini təşkil edir. Gen-
der sisteminin saxlanılması və inkişafında əsas rolu insan şüuru 
oynayır. Fərdlərin gender şüurunun yaradılması sosial və mədəni 
stereotiplərin, normaların və təlimatların saxlanması və yayılması 
vasitəsi ilə baş verir. İnsan doğulandan etibarən gender sisteminin
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təsir obyektinə çevrilir – uşağa cinsindən asılı olaraq müxtəlif rəngli 
paltarlar, oyuncaqlar alınır.

Gender normaları ailədə uşaqların tərbiyə prosesində (valideyn 
və ya qohum qismində), təhsil sistemində (uşaq təşkilatlarında 
tərbiyəçi və ya müəllim qismində), bütünlükdə mədəniyyətdə (ki-
tablar və ya KİV vasitəsilə) uşaqların şüuruna yeridilir, bəzi əxlaq 
qaydaları formalaşdırılır və “əsl kişi” və “əsl qadın” necə olmalıdır 
təsəvvürü yaradır. Bu şəkildə verilən təsvir insan anatomiyasının 
sadə təsvirindən kənara çıxır.

Yuxarıdakı ifadələri işlətməklə insanlar sizin nə geyinəcəyinizdən, 
özünüzü necə ifadə edəcəyinizdən, hətta həyat fəaliyyətinizdən də 
danışa bilirlər. Əgər qadınsınızsa, onlar sizi donda təsəvvür edəcək, 
amma şalvarda da görsələr, təəccüb etməyəcəklər. Çoxlarına  elə 
gəlir ki, qadınsınızsa, siz nisbətən passiv, qeyri-müstəqil fikirli, 
emosional və tez ağlayan olmalısınız. Siz digərlərinə qulluq et-
məkdən, uşaqların qayğısına qalmaqdan, bir sözlə, fədakarlıqdan 
zövq almalısınız. Xarici görünüşünüz sizin üçün çox önəm kəsb et-
diyinə görə onunla hədsiz məşğulsunuz, biznes məsələləri, dünya-
da gedən proseslərlə o qədər də maraqlanmırsınız, texnikadan isə 
heç bir məlumatınız yoxdur. Əgər siz kişisinizsə, onlar sizi şalvarda 
təsəvvür edəcəklər. Onlara elə gəlir ki, siz kişisinizsə, deməli, həd-
siz inadkar, müstəqil və öz emosiyalarına nəzarət etməyi baca-
ran adamsınız. Onlara görə, siz öz işinizlə çox ciddi məşğul olan, 
ambisiyalı, işinizə vurğun, elmdən, idmandan, biznesdən yaxşı 
xəbərdar və dünyada baş verən hadisələrdən, texnikadan kifayət 
qədər məlumatlısınız. Beləliklə, cəmiyyət öz inamlarına uyğun kişi 
və qadınlarla fərqli rəftar edir və bəzən onları qarşı-qarşıya qoyur.
Başqa sözlə, bioloji verilmiş cins sosial kateqoriyanın konstruk-

siyasını əmələ gətirmək üçün əsas baza kimi istifadə olunur və 
biz bunu gender - maskulinlik və ya femininlik adlandırırıq. Bu, o 
deməkdir ki, sizin bioloji cinsinizə uyğun təsvirinizdənsə, genderə 
uyğun sosial təyin olunmuş xarakterinizin təsviri haqqınızda daha 
aydın təsəvvür yarada bilər.  Əhəmiyyətlisi odur ki, bu fərq təkcə 
fərdlərarası  səviyyədə  deyil, cəmiyyətdə  struktur  səviyyədə  də 
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baş verir.  Cəmiyyət   özü  üçün  bu  ştrixləri,  davranışları  və  sosial 
qarşılıqlı təsiri cins üzərində cızır. Bu  xüsusiyyətlər cəmiyyət insti-
tutlarında təsdiq olunur, yəni iqtisadiyyat, siyasət, təhsil sistemi, 
din, ailə və digər qurumlarda öz əksini tapır. Bu institutlaşdırılmış 
gender diferensiasiya modeli cəmiyyətdə cins-gender sisteminə 
aid edilir. [17]

Cins-gender sistemi haqqında danışarkən gender kimliyi və cinsi 
identifikasiyanın nə olduğunu bilmək vacibdir. İkidən çox gender 
kimliyi  olsa da, cəmiyyətdə gender insanların anatomiyalarından 
asılı olaraq, qadın və kişi kimi anlaşılır. 



Gender bərabərliyi insan hüquqlarının qorunması,
demokratiyanın fəaliyyəti, qanunun aliliyinə hörmət
və sosial rifah üçün başlıca amildir.[18]

Gender bərabərsizliyi ilə əlaqədar olaraq, qadınlar və qızlar 
hal-hazırda kişilər və oğlanların təmin edildiyi hüquq, imkan və 
çıxışlardan faydalana bilmirlər. Buna görə də qadınların inteqra-
siyası, dəstəklənməsi və səlahiyyətləndirilməsini prioritetləşdirən 
siyasətlər gender bərabərliyini təmin etmə yolunda lazımi bir 
başlanğıcdır. Ancaq bu da nəzərə alınmalıdır ki, gender bərabərli-
yi sadəcə qadın və qızların maraqlarına cavab verən məsələ deyil, 
bütün cəmiyyətin faydalanacağı bir hədəfdir. İstər iqtisadi, istər 
siyasi, istərsə də sosial inkişaf göstəricilərinin təsdiq etdiyi kimi, 
gender bərabərliyi sabitlik, inkişaf və rifahın önəmli daxili kompo-
nentidir.[19]

Gender bərabərsizliyi qadınlara qarşı yerli və qlobal səviyyələrdə 
yönəlmiş və yüklənmiş rollar nəticəsində yaranır - biz buna gen-
der əsaslı stereotiplər deyirik. Bu stereotiplər  vaxtaşırı insanlar 
tərəfindən müxtəlif formalarda məişət zorakılığına gətirib çıxarır.
Məişət zorakılığı və ya ailədaxili şiddətə adətən arvad döymək,           

qadına qarşı şiddət,  ailə üzvlərinin döyülməsi, ər-arvad arasında 
baş verən dava kimi adlar verilir. 
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GENDER BƏRABƏRLİYİ
Gender  bərabərliyi iqtisadi iştirak və qərarqəbuletmə də da-

xil olmaqla, cinsindən və genderindən asılı olmayaraq resurs 
və imkanlardan istifadə etməkdə bərabərlik anlamına gəlir. 
Bu, cinsindən asılı olmayaraq fərqli davranışların, istəklərin və                                  
ehtiyacların bərabər qiymətləndirilməsi deməkdir. Eyni zamanda 
o, kişi və qadınlar, qız və oğlanlar arasında məhdudiyyətlər ol-
madan onların şəxsi qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək və seçim et-
mək azadlığıdır. Bu, kişi və qadınların eyni olması demək deyildir. 
Gender bərabərliyi qadın və kişilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq 
ədalətliliyi nəzərdə tutur. Burada yalnız hüquqlar, faydalar, öhdə-
liklər və imkanlar baxımından ekvivalent hesab edilən bərabərlik 
nəzərdə tutulur.



Lakin  məişət zorakılığının hüquqi və kliniki tərifləri mövcuddur. 
Məişət zorakılığının hüquqi tərifi məişət zorakılığının qarşısının 
alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunda göstər-
ilmişdir.[20] Bu qanuna əsasən məişət zorakılığı “yaxın qohumluq 
münasibətlərindən, birgə və ya əvvəllər birgə yaşamaqlarından 
sui-istifadə etməklə, bu qanunun şamil edildiyi şəxslərin birinin 
digərinə qəsdən fiziki və ya mənəvi zərər vurmasıdır” (1058-IIIQ). 
Kliniki tərifə gəldikdə isə məişət zorakılığı yeniyetmələr, gənclər 
və yetkinlərin öz tərəf müqabillərinə törətdikləri fiziki şiddət, cin-
si zorakılıq, psixoloji basqı, iqtisadi asılılıq və ya məhrumetmə 
kimi aşağılayıcı və zorakı davranışların törədilməsi ardıcıllığıdır 
(Schechter və Ganley 1995).

Məişət zorakılığının qarşısını almaq üçün əvvəldə onun 
sərhədlərini müəyyən etmək lazımdır:

Fiziki şiddət: Fiziki şiddətə kobudcasına qolundan tutub çəkmək, 
bədən  ətraflarını  burmaq, itələmək,  vurmaq, cırmaqlamaq, 
dişləmək, nəfəs yollarını yüngül və ya dərindən əngəlləyəcək 
dərəcədə boğmaq, yumruqlamaq, sürümək, saçlarını yolmaq, 
otaqda və ya hər hansı bir yerdə qapısı bağlı şəkildə saxlamaq, 
tüpürmək, şillə vurmaq, qurbana qarşı ev əşyaları və alətləri, 
bıçaq, tapanca kimi silahdan istifadə etmək aid edilə bilər.

Cinsi zorakılıq: Fərdi cinsi əlaqəyə məcbur etmək, cinsi münasi-
bətə razı olmayacağı təqdirdə fiziki şiddət törədəcəyi və ya zorlay-
acağı ilə hədələmək və ya  manipulyasiya etmək, qurbanı istəmədi-
yi cinsi əlaqə və ya davranışlara məcbur etməkdir (Schechter və 
Ganley 1995). 

Psixoloji zorakılıq: Psixoloji zorakılıq daha kompleks şəkildə həya-
ta keçirilir və onun da bir neçə növləri məlumdur. Bu növlər zorakı 
şəxsin törətdiyi digər şiddət növləri ilə əlaqəli olub həm də zorakı 
şəxsin müəyyən vaxt və şəraitdə uyğun psixoloji təzyiq taktikası 
seçməsindən asılıdır. Bəzi misallara baxaq:
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İqtisadi zorakılıq: hər iki partnyorun da işlədiyi ya da təkcə qur-
banın işlədiyi və pul qazandığı hallarda yalnız zorakı şəxsin o pula 
nəzarət etdiyi və necə xərcləməyə qərar verdiyi hallardır. Adətən 
zorakı şəxs qurbana  heç işləməyə və ya gələcəkdə işləməyə təh-
sil üçün dərsə getməyə belə icazə vermir və beləliklə də, qurban 
zamanla  iqtisadi  cəhətdən  zorakı  şəxs  iqtisadi  cəhətdən  asılı 
vəziyyətə düşür.[21]

Göründüyü kimi bütün sadalanan nümunələr Azərbaycanda 
törədilən məişət zorakılığı hallarındakı təxmini səbəblərdəndir. 
Zorakılıq bəzi hallarda o qədər normal hal sayılır ki, demək olar 
hər bir kiçik və böyük problemə görə qadına şiddət göstərməklə 
cəzalan- dırmaq həm kişilər bəzən həm də qadınlar tərəfindən 
normal hesab edilir. Xüsusilə,  Azərbaycanda mühafizəkar ailə 
mühitində yaşayan qadınlar məcburi nikaha daxil olmazdan əvvəl 
evdə ana, ata və qardaşlarının şiddətinə də məruz qalırlar. Evlən-
dikdən sonra isə bu şiddət ər, qayınana və digər nikah münasi-
bətindən yaranmış birinci dərəcəli qohumların şiddəti ilə əvəzlənə 
bilir. Psixoloji aspektdən baxsaq, şiddət görən ana öz uşaqlarına 
qarşı da şiddət törətməyə meylli olur, çünki zorakılıq nəticəsində 
yaranmış aqressiyanı, kini, zorakı şəxsə qarşı göstərməyə gücü ol-
mayan ana bəzi hallarda bu aqressiyanı uşaqlarına qarşı yönəldir. 
Əksər hallarda fiziki və psixoloji şiddətin təsirindən ana üçün 
uşaqlarına vaxt ayırmaq və sevgi göstərməkdə maneələr yaran-
sa da, zorakı əri tərəfindən şiddətlə üzləşən anlarda aktiv olaraq 
uşağını həmin şiddətdən qoruma və himayə etmə həmin ana üçün 
ön plana çəkilir.

Məişət zorakılığı cəmiyyətin ən çətin həll olunan problem-
lərindən biri olmaqla yanaşı burada cəmiyyətin inkişafı, fərdlərin 
müstəqilliyi və dövlətin bu problemin hərtərəfli həllində institu-
sional cavabdehliyi üzərinə götürməsindən çox şey asılıdır. 
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mövcud vəziyyət
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 Cəmiyyətdə hələ də bir sıra ailələrdə evin sahibi və arxa-dayağı 
hesab olunan kişinin həyat yoldaşına qarşı cəza tətbiq etməsi və 
şiddət törətməsi normal hal kimi qarşılana bilir. “Kişi döyər də, 
sevər də”, “Öz arvadıdır özü bilər”, “Arvadın nə haqqı var kişinin 
bir sözünü iki eləsin?” kimi ifadələri misal gətirərək əməllərinə 
haqq qazandıran mental düşüncələr aktualdır. DSK-nin MII ilə 
birgə qadına qarşı şiddətə kişi və qadınların nə cür yanaşdığını 
öyrənmək üçün apardığı sorğularda qadın yeməyi yandırarsa, kişi-
yə deməmiş harasa gedərsə, eləcə də uşaqlara baxa bilməməyə 
görə ər arvadına  qarşı şiddət istifadə etməlidirmi sualına həm qa-
dın, həm də kişilərin demək olar ki yarısı (qadınlar 48%, kişilər 
58%) sadalananlardan ən az  birini seçərək  əvəzində  şiddət 
törədilməsinə   razı  olduqlarını və beləcə şiddətə haqq qazan-
dırdıqlarını göstəriblər.[22]
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[statistikalar]  [26] [27] [28] [29]

2018-ci ildə 915 qadın məişət
zorakılığının qurbanı olub
və onların 60%-i 16-29 yaş arasındakı gənclərdir.

2019-cu ildə 366 erkən
nikah qeydə alınıb
onlardan cəmi 1-i oğlandır.

Hər 101 qıza 114 oğlan düşür

2021-ci ildə dünyaya gələn
15-17 yaş arasındadır



Məişət zorakılığının yüksək olması səbəbindən qadınlara qarşı tə-
cavüz və alçaltma normallaşdırılır. Uşaqlar sağlam olmayan müna-
sibətlərin şahidi olurlar.

Psixoloji aspektdən uşaq tez-tez valideynlərinin davranışlarını və 
düşüncələrini mənimsəyir. Fiziki cəza çox vaxt tərbiyənin bir hissə-
sidir. Beləliklə, uşaqlar hər hansı bir problemin təcavüz yolu ilə həll 
edilə biləcəyi bir dünya mənzərəsi meydana gətirirlər.Nəticədə, 
oğlanlar erkən yaşlarından etibarən güc qurmaq üçün fiziki güc-
dən istifadə edirlər. İradələrinə itaətsizlik, şifahi olaraq həll edə 
bilməyəcəkləri bir qarşıdurmaya səbəb olur. Uşaqlar təcavüzkarı 
cəzalandırmaq üçün mübarizəyə başlayırlar və valideynlər buna 
təşviq edirlər. 

Zorakılıq da daxil olmaqla, mədəni   və sosial normalar böyüyən 
gəncliyin fərdi davranışının  formalaşmasında yüksək təsirə malik-
dir. Normalar zorakılıqdan qoruya bilər, lakin həm də ondan isti-
fadəni dəstəkləyə və təşviq edə bilər. Məsələn, zorakılığın mədəni 
qəbulu istər münaqişənin həllinin normal üsulu kimi, istərsə də 
uşaq tərbiyəsinin adi hissəsi kimi şəxsiyyətlərarası zorakılığın 
bütün növləri üçün risk faktorudur. Bu həm də zorakılığın bir 
növünün yüksək səviyyəsi  ilə üzləşən ölkələrin niyə digər növ zo-  
rakılıqların da artmış səviyyəsi ilə üzləşdiyini izah etməyə kömək 
edə bilər. Zorakı davranışa qarşı sosial dözümlülük, çox güman 
ki, uşaqlıqda fiziki cəzanın istifadəsi ya da ailədə, mediada və ya 
digər şəraitdə zorakılığın şahidi olması yolu ilə öyrənilir. Zorakılığı 
dəstəkləyən mədəni və sosial normalara meydan oxuyan müda- 
xilələr zorakı davranışın azaldılmasına və qarşısının alınmasına 
kömək edə bilər. Mədəni və sosial normalara meydan oxuyan yaxşı 
hazırlanmış müdaxilələrin həyata keçirilməsi və qiymətləndirilmə-
si üçün artan səyləri təşviq etməkdir. Müvafiq olaraq bu məlumat-
landırma mətni: 

• mədəni  və sosial normaları  müəyyən edir və onların         
zorakılığı necə dəstəklədiyini göstərir;
• bu normalara alternativ olan müdaxilələrin nümunələrini 

təqdim edir; 
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• bu   cür  müdaxilələrin effektivliyinin   qiymətləndirilməsi       
prosesinin üzləşdiyi əsas problemləri müəyyən edir.[27]
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İcma: mobillik və publik fərqindəlik
‘İcma’ sözü müxtəlif üsullarla müəyyən edilən və fərqi şəkillərdə 

tətbiq edilən çətir termindir. Məsələn, fərdlərin xüsusi bölgəyə 
əsaslandığı coğrafi icmalar; müxtəlif sosial-ictimai təşkilatların 
birliyi; dinlər və ya irqlər vasitəsilə müəyyən edilə bilən mədəni 
qruplar; və ya üzvlərin əsas əlaqə formasının elektron media va-
sitəsilə olduğu virtual icmalara istinad etmək üçün istifadə edilə 
bilər.

İcmanın   müxtəlif  növləri  (nəsli,  qonşuluq,  ailə  və  s.)  in-
san  cəmiyyətinin inkişafının erkən mərhələsində geniş yayılıb. Bir 
çox ölkələrdə icmalar hətta quldarlıq dövründə və feodalizmdə 
də mövcud olub. Kapitalizmin inkişafı ilə əlaqədar onlar tədricən 
dağılmağa başlayıb.
Sosiologiya elminin əsas anlayışı olan icma, bəşər sivilizasiyasının 

ilkin məskənidir. Belə ki, bəşər sivilizasiyasının məhz özü icma 
içərisində formalaşmışdır. Qədim zamanlarda insanlar köçəri bir 
həyat sürürdü, hansı ki məqsədləri tamamilə təbii ehtiyacları olan 
qorunma və yemək idi. Lakin onların əqli anlayışları təkmilləşdik-
cə onlar çay sahillərində və münbit torpaqlarda bitki yetişdirərək 
məhsul əldə etməyi və həmin xüsusi yerlərdə digər tələbatlarını 
qarşılamağı bacardılar və daimi olaraq ərazilərdə məskunlaşmağa 
başladılar. Tədricən insanlar arasında sosial, iqtisadi, mədəni və 
siyasi əlaqələr yaranaraq icmanı ortaya çıxartdı.

Sosiologiya elminin əsas anlayışı olan icma, bəşər sivilizasiyasının 
ilkin məskənidir. Belə ki, bəşər sivilizasiyasının məhz özü icma 
içərisində formalaşmışdır. Qədim zamanlarda insanlar köçəri bir 
həyat sürürdü, hansı ki məqsədləri tamamilə təbii ehtiyacları olan 
qorunma və yemək idi. Lakin onların əqli anlayışları təkmilləşdik-
cə onlar çay sahillərində və münbit torpaqlarda bitki yetişdirərək 
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qarşılamağı bacardılar və daimi olaraq ərazilərdə məskunlaşmağa 
başladılar. Tədricən insanlar arasında sosial, iqtisadi, mədəni və 
siyasi əlaqələr yaranaraq icmanı ortaya çıxartdı.

İcma  anlayışını  dərk   etmək  üçün  aşağıda  qeyd  olunan  xü-
susiyyətlərini və elementlərini təhlil etmək gərəklidir:

Elementlər: 
Ərazi – Yalnız bir qrup insan icma yarada bilməz. Bir qrup insan 
yalnız müəyyən bir coğrafi məkanda məskunlaşdıqda bir icma 
yaradır. 
“Biz” olmaq hissi – Bir qrup insan müəyyən bir ərazidə yaşadığı 
zaman icma üzvlərində  aid olduqları icmaya qarşı emosional 
bağlılıq yaranır. Buna icma dəstəyi, əməkdaşlıq, digər insanlarla 
birlik və həmrəylik kimi faktorlar təsir edir. 
Ümumilik – İcma  ümumi  bir  həyat  tərzini  paylaşan  insanlar 
olduğunu nəzərə alsaq iş prosesində kollektiv iştirak və icmada 
ortaq həyat tərzi nəticəsində fəaliyyətlər, istəklər və gözləntilər 
eyniləşir. 
İdeologiya – İcma üzvləri ortaq bir ideologiyanı bölüşürlər.  

Xüsusiyyətlər: 
Bir qrup insan topluluğu – İlk şərt eyni ərazidə yaşıyan, ümumi 
həyat tərzini paylaşan və ictimai şüura malik olan bir qrup insandır. 
Davamlılıq – İcma hər zaman daimi bir qrupdur. Müəyyən bir böl-
gədəki fərdlərin daimi yaşayış yerlərini ifadə edir.
Təbiilik – İcma təbii bir şəkildə qurulur. Nə insan iradəsinin məhsu-
lu, nə də bir hökumət aktı ilə yaradılmışdır.
Oxşarlıq – İcmanın üzvləri bir çox cəhətdən oxşardır. Onlar arasın-
da dil, mədəniyyət, sosial normalar, adət və ənənələr və bir çox 
başqa cəhətlərdə oxşarlıq müşahidə olunur. Heç şübhəsiz səbəbi 
eyni ərazidə məskunlaşmalarıdı. 
Geniş məqsədlər – İcma üzvləri müəyyən bir məqsəd üçün 
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deyil, müxtəlif məqsədlər üçün birləşirlər.
Hüquqi status – İcma olmaq üçün hüquqi statusa malik olmaq 
lazım deyil

İcma quruculuğu həm Azərbaycanda, həm də dünya ölkələrində 
ən önəmli məsələlərdən biri hesab olunur. Lakin patriarx güc 
strukturunun daha geniş yayıldığı ərazilərdə, ənənəvi olaraq, icma 
işləri və idarəetmə kişilərin sahəsi olmuşdur. Bu, icma, yerli şura 
və assosiasiyalar arasında liderlərin və vəzifə daşıyıcılarının gen-
der balanssızlığından aydın görünür. Qadınların iştirakçılığı yeni-
likçi idealogiyanın, icma içərisində həssas yanaşmanın genişləndi-
rilməsi və daha sivil cəmiyyətin yaranması üçün önəmli faktordur.

Qadınlar icma quruculuğunda mobil lider rolunu oynamalıdır. 
İcma quruculuğunda mobillik dedikdə bütövlükdə sosial vəzi-
yyətin dəyişməsi başa düşülür. Mobilliyin Azərbaycan kimi keçid 
dövrünü yaşayan və sürətlə inkişaf edən cəmiyyətlərin yaşadığı 
əsas sosial proses kimi tədqiq edilməsi vacib olan məsələlərdən 
biridir. İcma quruculuğunda mobillik həm insanlar arasında, yəni 
icmada, cəmiyyətdə və fərdin özü ilə bağlı olaraq formalaşır. So-
sial mobillik olmadıqda fərd cəmiyyətdən geri qalmış olur, həm 
davranış və xasiyyətində, həm də təhsilində geriləmələr baş verir.

İcma quruculuğunda mobillik icmalarda qadınların və qızların 
təhlükəsizliyinin əhəmiyyəti və nəticələri haqqında ictimaiyyətin 
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anlayış səviyyəsidir. Bu, ictimaiyyətin məlumatlılığını artırmaq, 
insanlara öz qərarlarını verə bilmələri üçün problemləri izah et-
mək və məlumatları yaymaq deməkdir. Qadınlar üçün təhlükəsiz 
mühit haqqında məlumatlılığı artırarkən iki əsas aspektə diqqət 
yetirmək lazımdır. Birincisi, ictimai səviyyədə problemlərin geniş 
şəkildə dərk edilməsini və qəbul edilməsini əhatə edən ümumi 
ictimai məlumatlandırma və mobillik. İkincisi, fərdlər, qadınlar 
üçün təhlükəsiz mühit anlayışının şəxsən onlara necə təsir etdiy-
ini anladıqları zaman meydana gələn özünü məlumatlandırma və 
ya fərdi mobillik. Qadınlar üçün təhlükəsiz mühit haqqında cəmi-
yyəti məlumatlandırmağın müxtəlif yolları var. Bunlara xüsusi 
tədbirləri, kampaniyaları, veb saytları, sənədli filmləri, qəzet və 
məqalələri, məktəblərdə və iş yerlərində, bir sözlə, hər kəsə açıq 
yerlərdə təlimləri, seminarları misal göstərmək olar.[28] 

İcma quruculuğunda mobilliyə təsir edən əsas faktorlar aşağı-
dakılardır: 

1. Demoqrafik faktorlar
2. Nəsillərarası müxtəliflik 
3. Sosial mühitin dəyişməsi 

Sosial normalar və dəyərlər sistemi, təbəqələr arasındakı  
hüdudları və təsirləşmə prosesini müəyyənləşdirməkdə olduq-
ca vacib faktordur. Sosial təbəqələri qəti bir şəkildə müəyyən-
ləşdirib, hüdudlarını çəkən, onlar arasındakı qarşılıqlı təsiri məh-
dudlaşdıran normalar və dəyərlər sisteminin sosial mobilliyi də 
məhdudlaşdırdığı araşdırmalar nəticəsində aşkar edilmişdir. İcma 
quruculuğunda mobilliyin məhdudlaşdırılmadığı, onun təbii ink-
işafına mane olan norma və dəyərlər sisteminin olmadığı, həmçi-
nin cəmiyyətdə hər kəsin fərdi qabiliyyətləri və bacarıqlarına görə 
yerini tapmasının daha düzgün olduğu fikrinin aparıcı olduğu 
demokratik cəmiyyətlərdə sosial mobillik stimullaşdırılır, yəni 
açıq sistem formalaşmış olur. 
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“......Əldə etdiyim bilikləri təcrübədə istifadə edərək icmamı daha dolğun 
tanımaq şansım oldu və məni haradan? və necə? başlayacağım haqqında 
düşünməyə sövq etdi. Layihədə öyrəndiklərimin nəticəsi olaraq davamlılıq 
layihəm üçün düzgün proqram hazırlamağı bacardığımı düşünürəm. Çox 
soyuq, yağışlı hava olduğu üçün yolu hər an uçma təhlükəsi olan, çox ucqar 
dağ kəndində gənclər üçün davamlılıq layihəsini reallaşdırdıq. Çətinliklərə 
baxmayaraq iki günlük layihənin yekununda cəsarətlə fikirlərini bildirən, bi-
zimlə bərabər cəmiyyətdə dəyişiklik üçün çıxış yolları təklif edən, cəmiyyət-
də dəyişikliyə inandıqlarını və buna nail olmaq üçün özlərindən başlamalı 
olduğunu dərk edən və hərəkətə keçməyə hazır olduqlarını bildirən icmanın 
gəncləri üçün hər iki mənada ucqar dağları aşmağımız ən doğru qərar idi…….”
Ayfər Şakirli, iştirakçı, Lerik

İstənilən müasir cəmiyyətdə mobillik imkanının olması  əhəmiy- 
yətlidir, lazımdır və mədəniyyətin ayrılmaz hissəsidir. Qapalı sinifli 
cəmiyyətlər sosial qrupların istedadlı insanlarına sosial həyatda 
daha fəal iştirak etmək imkanı vermir.

İnsan hüquqları təhsilin əsası kimi İnsan hüquqları üzrə məsələlər 
adətən mübahisəlidir, çünki müxtəlif insanların müxtəlif dəyərlər 
sistemi var və buna görə də, onlar hüquq və məsuliyyətləri fərqli 
şəkildə qavrayırlar. Fikir müxtəlifiyi kimi özünü büruzə verən bu 
müxtəlifiklər bizim təhsil işimizin əsasını təşkil edir. İnsan hüquqları 
üzrə təhsilin iki əsas məqsədindən biri gəncləri bir məsələ ilə bağlı 
fərqli  fikirləri dəyərləndirmə bacarığı ilə təmin etmək (mütləq 
şəkildə onlarla razılaşmaq vacib deyil), ikincisi isə problemlərə 
qarşılıqlı razılaşdırılmış həll tapmaq üçün bacarıqları inkişaf et-
dirməkdir. Bu vəsait və onun məşğələləri fikir müxtəlifiklərinin 
tədris prosesində konstruktiv şəkildə istifadə olunması fikrinə 
əsaslanır. Bir çox qeyri-formal təhsil məşğələlərində olduğu kimi, 
məqsəd hər kəsin

TƏLİM METODLARI
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ümumi bir razılaşmaya gəlməsi deyil, daha çox tənqidi düşün-
mək, bir-birilərini  dinləmək, fikirlərini ifadə etmək və fikirlərin 
müxtəlifliyinə hörmət etmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. 
Məşğələlər üçün fasilitatorluq etmək və münaqişələrlə konstruk-
tiv şəkildə məşğul olmaq sizi çəkindirə bilər, lakin bu, belə ol-
mamalıdır.[29] 
İnsan hüquqları təhsilini tətbiq etməmişdən əvvəl niyə, harada, kim 
üçün, hansı məqsədlərlə bunu təşviq etməyimiz və hədəf kütləmizi 
düzgün müəyyənləşdirməkdir. Xüsusən də gender bərabərliyi 
mövzusunun həssaslığını nəzərə alaraq vurğulamaq və həll etmək 
istədiyimiz məsələni dəqiq seçməliyik. Bunun üçün ən çox isti-
fadə olunan və rahat vasitə “Problem Ağacı” üsuludur. Bu üsul hər 
hansı bir məsələnin həll yollarının tapılması prosesini asanlaşdır-
maq üçün hazırlanmış bir cədvəldir. Bu metod problemin bir-biri 
ilə əlaqəli səbəblərini və nəticələrini müəyyən etməyə imkan verir. 
Problem ağacı problemin analizində əsas vasitələrdən biri olmaqla 

NƏTİCƏ

PROBLEM

KÖK VƏ
SƏBƏBLƏR
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Addım 1

İlk mərhələdə prioritet problemi müəyyən etməkdir. Yəni, prob-
lemin kökündə hansı faktorlarlar var və ona səbəb nədir? Nə baş 
verir, niyə baş verir və nəyə səbəb olur? Bu suallara cavab taparkən 
maksimum konkret olun və lazımsız nüanslardan çəkinin. Prob-
lemli vəziyyəti başa düşməyə imkan verəcək məlumatları toplayın. 
Bu, özlüyündə növbəti addım üçün sizə çoxlu məlumat verəcəkdir.

Addım 2

Təhlil etdiyiniz vəziyyətin əsas problemlərini müəyyənləşdirin. 
Bu zaman spesifik olaraq hər hansı bir texnikadan istifadə edə 
bilərsiniz: beyin fırtınası, konsensus və s. Əgər problem daha 
mürəkkəb və çoxşaxəlidirsə, belə halda ekspert məsləhəti, birgə 
müzakirə və ya detallı bir araşdırma daha məqsədəuyğundur. Tək-
cə bu, sizə əsas problemi prioritetləşdirməyə imkan verəcək və 
əsas problemin səbəblərini və nəticələrini verməklə sizi bir neçə 
addım irəli aparacaq.

Addım 3

Əsas problemin təsirlərini və səbəblərini müəyyənləşdirin: Artıq 
ağacın gövdəsinə sahibsiniz, indi səbəbləri (kökləri) və təsirləri və 
ya nəticələrini (yarpaqları və ya budaqlarını) müəyyən edin. Bu 
zaman komanda şəklində fəaliyyət göstərsəniz, daha yaxşı nəticə 
əldə etmiş olarsınız.

Addım 4

Problem ağacını çəkin. Bu sadə olmalıdır. Şəkildə təsvir olunan 
nümunədə necə olduğunu görəcəksiniz.

Addım 5

Səbəblərə və təsirlərə daha dərindən nəzər yetirin. Əsas problemi 
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Məhz İHT sahəsində təlim proqramları hazırlamaq üçün Avropa Şurasının və digər   
institutların publikasiyaları mövcuddur. Bunlardan bir neçəsi Azərbaycan dilinə tərcümə 
olunmuşdur: “Öz Sözünü De!” - gənclərin ictimai həyatda yerli və regional səviyyədə 
iştirakına dair yenilənmiş Xartiyası, “KOMPASS” – insan hüquqları təhsili üzrə Təlimat 
Vəsaiti, “Hər kəs bərabər, hər kəs fərqli”, “Gender Matters”, “Bookmarks” - Nifrət Nitqinə 
Yox Hərəkatı, Gender əsaslı zorakılıq haqqında təlim vəsaiti. Adıçəkilən materiallari 
Ədəbiyyat (səh. 44) bölməsində tapa bilərsiniz.

həll etmək, kök səbəbləri və nəticələri müəyyən etdikcə daha asan 
olacaq. Yəni, əgər siz artıq bir səbəb müəyyən etmisinizsə, bu 
səbəbin öz növbəsində başqa bir şey tərəfindən törədilməsi müm-
kündürmü? Bir xətt çəkin və mümkün qədər dərinə gedin. Bunu 
etdikdən sonra yalnız problem ağacı metodu sayəsində səbəbləri 
vasitələrə, nəticələri isə məqsədə çatdırmaq mümkün olur. 

Digər addımlardan biri düzgün proqramın qurulmasıdır. Mövcud 
problemi tanıdıqdan, onun kök və nəticlərini nəzərdən keçirdikdən 
və hədəfə aldığınız qrupun ehtiyaclarını başa düşdükdən sonrakı 
addım keyfiyyətli bir proqramı dizayn etməkdən ibarətdir. Bu o 
qədər çətin deyil lakin asan da deyil. Hədəf qrupunuz uyğun ma-
terialı seçmək üçün bir balaca vaxt sərf etməli və müxtəlif təlim 
vasitələrini araşdırmalısınız.

Təlim proqramlarında istifadə edilən metodlar “məşğələ” ad-
landırılır, çünki iştirakçılar həm zehni cəhətdən, həm də adətən 
fiziki cəhətdən aktiv olurlar. Lakin onlar sadəcə məşğələ deyil: on-
lar aydın təhsil məqsədləri daşıyır və biz onları məqsədli şəkildə 
istifadə edirik. Bəzən məşğələlər “oyunlar” adlandırılır. Bu, onu 
göstərir ki, məşğələlər həmçinin əyləncəlidir, onlar, həqiqətən də, 
elədir! Təəssüf ki, bəzi insanlar “oyun” sözünü uşaqların oynadığı 
oyunla əlaqələndirir və onlar oyunların daşıdığı ciddi təhsil dəyəri-
ni unudurlar. Sadə metodologiyanın dərk edilməsi həm fərdi 
məşğələləri birlikdə işlədiyiniz gənclərin ehtiyaclarının qarşılan-
ması üçün uyğunlaşdırdıqda, həm də öz məşğələlərinizi hazır-
ladıqda sizə yardım edəcəkdir. Bununla yanaşı, məşğələləri necə 
yerinə yetirməklə bağlı təlimatların yazılması zamanı biz düşündük 
ki, insanlar “qrup işi”, “beyin həmləsi” və “rol oyunu” kimi terminləri 
bilir və anlayır.



Qrup sayı:  8 - 20
Vaxt: 60 - 90 dəqiqə
İcmal: Bu fəaliyyət gender stereotiplərinin gənclərin həyatına 
necə təsir etdiyinə və cəmiyyətin “qadın” və “kişi” keyfiyyətlərinə 
verdiyi dəyərə baxır. İştirakçılar hansı keyfiyyətlərin daha çox kişi 
və ya qadına uyğun qəbul edildiyini müzakirə etmək üçün kart 
dəstlərindən istifadə edirlər.
Məqsəd:   • İnsanların müəyyən keyfiyyətləri qadın, digərlərini isə 
kişi kimi qəbul etmək üçün necə sosiallaşdığını öyrənmək
Niyə cəmiyyətin müəyyən keyfiyyətləri “müsbət” və ya “arzuolu-
nan”, digər xüsusiyyətləri isə “mənfi” və ya “arzuolunmaz” hesab 
etdiyini başa düşmək. Geniş yayılmış ikili yanaşmanın ikili olmayan 
insanlara necə təsir etdiyini kəşf etmək.
Materiallar: • Sifətlər olan iki kart dəsti (hazırlıq və paylama ma-
teriallarına baxın)
• Hər qrup üçün təlimatlar
• 2 zərf və A3 vərəqləri
Hazırlıq:  • Bu  fəaliyyətin sonunda kartlar dəstinin 2 nüsxəsini  
çıxarın. Kartları kəsin və qarışdırın (hər dəsti ayrı saxlayın). Hər 
zərfə bir dəst kart (20 kart) qoyun.
A qrupu üçün bir vərəq A3 kağızı hazırlayın: onu biri ‘Qadın’, digəri 
isə ‘Kişi’ etiketli iki sütuna bölün.
B qrupu üçün iki sütuna bölünmüş başqa bir vərəq hazırlayın. 
Etiketlərdə ‘Müsbət/Arzuolunan’ və ‘Mənfi/Arzuolunmaz’ yazıl-
malıdır.

Təlimatlar

1) Bu  fəaliyyətin gender stereotiplərinin cəmiyyətdə  necə işlədi-
yini araşdırmaq olduğunu izah edin. Eyni sayda iştirakçı ilə iki qrup 
yaradın (A və B qrupu). İnsanlardan öz qruplarında, otağın əks 
künclərində oturmalarını xahiş edin. Hər qrupa kartlar dəsti olan 
bir zərf, bir ədəd A3 kağızı və müvafiq təlimatları olan bir iş vərəqi 
verin. İştirakçılara iş vərəqindəki təlimatları oxumağı və tapşırığı
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yerinə yetirmək üçün bacardıqca tez işləməyi deyin. Onlar hər bir 
kartı A3 vərəqinə uyğun sütunda yerləşdirməlidirlər.

2) A qrupu üçün kartları hər birinin “kişi” və ya “qadın” olduğunu 
düşündüklərinə görə, B qrupu üçün isə cəmiyyətin keyfiyyəti “Müs-
bət/Arzuolunan” və ya “Mənfi/Arzuolunmaz” kimi qəbul etməsinə 
görə yerləşdirəcəklər”. 

Qruplara iş vərəqindəki təlimatlara uyğun olaraq tapşırığı yerinə 
yetirmək üçün 10-15 dəqiqə vaxt verin.

3) Onlar hazır olduqda, bütün qrupu yenidən bir yerə toplayın. 
Flipchart  vərəqini iki sütuna bölün və birinin yuxarısına “Qadın”, 
digərinin yuxarısına “Kişi” yazın. A qrupundan “Qadın” sütununa 
qoyduğu keyfiyyətləri sadalamağı xahiş edin və hər sifətdən son-
ra B qrupundan həmin  sifəti Müsbət/Arzuolunan və ya Mənfi/Ar-
zuolunmaz sütuna yerləşdirib-yerləşdirmədiklərini soruşun. Müs-
bət (+) və ya mənfi (–) işarəsindən istifadə edərək bu məlumatı 
hər bir sifətin yanında qeyd edin. “Kişi” sütunu üçün proseduru 
təkrarlayın.

4) A   qrupu   bütün  sifətləri   sadaladıqdan  sonra  debrifinq  və  
qiymətləndirməyə   davam  edin.

Debrifinq və qiymətləndirmə

İştirakçılara aşağıdakı suallardan bəzilərini verin: 

• Fəaliyyət zamanı özünüzü necə hiss etdiniz? Flipçart kağızına 
baxarkən gördükləriniz haqqında nə hiss edirsiniz?

• Nəticələr sizi təəccübləndirirmi? Səbəbini izah edin.
• Siz “kişi” və “qadın” keyfiyyətlərin bu xarakteristikasını bütün 

zamanlar və bütün məkanlar üçün doğru olan dəqiq təsnifat 
hesab edirsinizmi?

• Sizin fikrinizcə, gender stereotipləri davranışımıza necə təsir 
edir və onlar bizim digər insanlarla rəftar və ya mühakimə tər-
zimizə necə təsir edir?
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• Qadınlar,  kişilər və qeyri-binar insanlar üçün gender stereo-  
tiplərinin bəzi nəticələri hansılardır? Real həyatdan nümunələr 
verə bilərsinizmi

• Gender stereotiplərinin qarşısını almaq üçün nə etmək olar? 

Stereotipləşdirmənin mənfi nəticələrinin qarşısını almaq üçün nə 
etmək lazımdır?

Fəaliyyət üçün idealar

İştirakçılara gündəlik həyatda stereotiplər haqqında tədqiqat 
layihəsini həyata keçirməyə dəstək olun. Qrupunuzun üzvləri 
məktəbə gedirlərsə, müəyyən müddət ərzində məktəbdə stereo-
tipləri necə araşdıra və sənədləşdirə biləcəklərini müzakirə edin. 
Nəticələr əsasında qrupunuz məktəb rəhbərliyinə stereotiplərin 
aradan qaldırılması ilə bağlı tövsiyələr təklif edə bilər və qrup 
digər şagirdlər arasında məlumatlılığı artırmaq üçün həmyaşıd 
müəllimləri kimi cəlb edilə bilər. Eyni şeyi gənclər klubunda/
təşkilatında da etmək olar.
Kart dəstələri

ASILI

EMOSİONAL RASİONAL

OBYEKTİV SUBYEKTİV

İTAƏTKAR DOMİNANT

PASSİV AKTİV

PİS BİZNES 
BACARIQLARI
SƏRİŞTƏLİSİZ

QƏRARLI

AMBİSİYASIZ

QEYRİ-
DİPLOMATİK
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YAXŞI BİZNES 
BACARIQLARI

SƏRİŞTƏLİ

QƏRARSIZ

AMBİSİYALI

DİPLOMATİK

MÜSTƏQİL
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DAVAMLILIQ FƏALİYYƏTLƏRİ
Davamlılıq layihələri hər hansı bir layihə çərçivəsində layihənin 

və onun hədəflərinin təsir dairəsini artırmaq və daha çox insa-
na xidmət etmək məqsədilə icra olunur. Adından da göründüyü 
kimi məqsəd layihənin davamlı və daha uzunmüddətli faydalılığını 
təmin etməkdir. Bu cür fəaliyyətlərdə layihə iştirakçılarının aktiv 
fəaliyyətə cəlb olunması prioritetdir.

Bu vasitə ilə iştirakçılar həm layihənin ilkin fəaliyyətlərində 
mənimsədikləri nəzəri və praktiki bilikləri tətbiq edir, həm də mul-
tiplayer olaraq öz yaşadıqları cəmiyyətdə müsbət dəyişikliyə nail 
olunması üçün daha geniş auditoriyaya fayda verilməsində aktiv 
şəkildə iştirak etmiş olurlar. 

“Qadınların və qızların İcma Quruculuğunda İştirakçılığının Artırıl-
ması” layihəsi çərçivəsində layihə iştirakçıları tərəfindən Lerik, 
Yardımlı, Cəlilabad, Astara, Masallı, Gəncə, Qazax, Şəmkir, Goran-
boy, Gədəbəy və Daşkəsən rayonlarında ümumilikdə 11 davam-
lılıq fəaliyyətləri həyata keçirilmişdir. Nəticədə isə 200-dən çox 
gənc oğlan və qız multiplayer rolunda olan iştirakçılar vasitəsilə 
gender bərabərliyi və qadın hüquqlarının müxtəlif aspektləri 
haqqında maarifləndirilmişdir. Multiplayer rolunda olan iştirakçılar 
layihələri vasitəsi ilə Lənkəran və Gəncə şəhərlərində keçirilən 
seminarlar zamanı öyrəndikləri biliklər və praktiki məşğələlərdən 
istifadə edərək öz rayonlarında yaşayan gənclərdə gender-əsaslı 
ayrı-seçkilik, cəmiyyətdə qadınlar və kişilərin üzləşdikləri genderlə 
bağlı steretiplər, erkən nigahlar, qızların təhsilə cəlb olunması və 
cəmiyyətdə qadınların rolu kimi mövzularla bağlı fərqindəlik yarat-
mağa nail olmuşlar. Aşağıda bu layihələrdən bəziləri haqqında 
qısa məlumatla tanış ola bilərsiniz.

LERİK | 2-3 oktyabr 2021
Komanda: Ayfər Şakirli, Səbinə Böyxanlı və Azər Həndəmov

Təlimlər Lerik rayonu Çayrud kənd tam orta məktəbində baş 
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tutmuşdur. İlk təlim günündə Səbinə Böyxanlının fasilitator-
luğu ilə gənclərlə tanışlıq baş tutmuş və onlar layihənin 
məqsədləri və proqramı ilə yaxından tanış edilmişdir. Daha son-
ra təlim “Genderdə mif anlayışı” mövzusu ilə davam etdirilmişdir. 
İki günlük təlim proqramı “gender” və “cins” anlayışlarının  fərqi, 
cəmiyyətdəki stereotiplər və gender əsaslı miflərin peşə seçiminə 
təsiri kimi mövzuları əhatə etmişdir. Həmçinin, fasilitatorlar la-
yihə iştirakçılarını “Müxtəlif maaşlar”, “Qadın və Kişi qəhrəman-
lar”, “Cəmiyyətdə dəyişmək istədiyimiz nüanslar” adlı resurslar-
dan əldə etdiyimiz qrup məşğələlərə cəlb edərək bu mövzular 
üzrə interaktiv müzakirələr həyata keçirmişlər.

Nəticə olaraq, layihənin həyata keçirildiyi müddətdə 10 iştirakçı 
davamlı şəkildə fəaliyyətlərdə iştirak etmişdir. Təlim günlərində 
gənclər gender bərabərliyi və onun vacibliyini öyrənməklə yanaşı 
cəmiyyətimizdə yer alan və zaman-zaman iştirakçıların da məruz 
qaldığı stereotiplər haqqında fikirlərini ifadə etməyi və bu ste-
reotiplərdən yaxa qurtarmaq istədiklərini ifadə etmə sərbəstliyini 
anlayıb, tətbiq etmişdirlər. Cəmiyyətimizdə dəyişmək istədikləri 
mənfi nüansları müzakirələr nəticəsində aşkarlamışlar və həlli 
iştiqamətində müsbət nəticələr əldə etmək üçün problemlə necə 
mübarizə aparacaqlarına dair yollar axtarmışlar.

MASALLI | 9-10 oktyabr 2021
Komanda: Leyla Əlizadə, İlahə Fətullayeva, Əhməd Şahbazov və 
Aynur Tağıyev

“Hüququnu bil!  Müdafiə et! Paylaş!” adlı davamlılıq layihəsinin 
birinci günü “Təhsil hüququ”, ikinci günü isə “Təhlükəsiz mühit-
də yaşamaq hüququ” mövzusunda sessiyalar həyat keçiril- 
mişdir. Təlimlərin hədəf kütləsi olaraq 15-22 yaş aralığında 
olan gənclər seçilmişdir. Layihənin məqsədi təhsil hüququndan 
yayınma, zorakılığa məruz qalma hallarının qarşısının alınması 
məqsədilə maarifləndirmə aparmaq, bu problemlərdən əziy- 
yət çəkən gənclərə hüquqi yardım göstərmək, hüququnu bilən, 
müdafiə etməyi bacaran və bildiklərini digərləri ilə paylaşan 



gənclərin sayını artırmaq olmuşdur.

Nəticə olaraq,  layihədə ümumən Masallı rayonundan olan 32 
gənc qız və oğlan iştirak etmişdir. Gənclər dünyada və Azərbaycan-
da təhsil hüququ, təhsil hüququ və qadınlar, təhsildə ayrı-seçkilik, 
mövcud təhsil problemləri, təhlükəsiz yaşamaq hüququnun əhatə 
etdiyi hüquq və azadlıqlar, bərabərlik hüququ, yaşamaq hüququ, 
azadlıq hüququ, təhlükəsiz yaşamaq hüququnun pozulması və 
nəticələri, gender əsaslı zorakılıq, onun səbəb və nəticələri möv-
zularında məlumatlandırıldılar.

Bu layihə iştirak etdiyim ilk uzun müddətli təlim kursu idi. İstər 
mövzu, istər təlimçi və ev sahibi baxımdan hər şey mənə komfort 
zonamdan çıxmağa və sosiallaşmağa doğru ilk addımlarımı at-
mağa kömək etdi. İştirakçılarla birlikdə olan diskussiyalar, qrup 
işləri  və informal söhbətlər sayəsində səxsi inkişafımın daha da 
irəlilədiyinin fərqinə vardım. 
Sessiyadan sonra Masallıda 2 günlük fasilitasiya fəaliyyəti həya-
ta keçirdik - burada həm təlimçilik, həm auditoriyanı ələ almaq 
təcrübəm inkişaf etdi. Gənclərə bu mövzunu aşılamaqla özümə 
inamım da artdı.

İlahə Fətullayeva, iştirakçı, Masallı

QAZAX| 23-24 oktyabr
Komanda: Hikmət Carçıyev və Familə Hümbətova

“Gender Class” layihənin əsas məqsədi Qazax gəncləri arasında 
gender-əsaslı mövzularla bağlı fərqindəlik yaratmaq və onların 
məlumatlılığının artmasına dəstək olmaq olmuşdur. Layihənin 
baş tutduğu 2 gün ərzində 10 gəncin iştirakı ilə gender və cins 
fərqi, gender-əsaslı zorakılıqlar, sosial sferalarda qadın və qızlara 
qarşı mövcud gender-əsaslı zorakılıq halları, zorakılıq zəminində 
pozulan insan hüquqları haqqında interaktiv təlimlər həyata keçi- 
rilmişdir.Həmçinin, təlimlər müddətində “Bizim Gələcəyimizdir” 
və “Gələcəkdəki Mən” oyunları qrup işi şəklində həyata keçiril- 
mişdir.  
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Layihə   nəticəsində  10  gəncin  iştirakı  ilə  baş  tutan  layihədə 
gəclərə yuxarıda qeyd olunan mövzular haqqında ətraflı məlumat 
verilmişdir. Sonda iştirakçılar öyrəndikləri məlumatlarla mövcud 
icma reallıqlarını qeyd edərək dəyişim üçün addım atacaqlarını 
və bu cür layihələrin daha çox gənclə yenidən keçirilməsini istə-
diklərini vurğulamışdır.

ŞƏMKİR | 26-27 oktyabr
Komanda: Asiman Musayeva, Əminə Qurbanova
və Zülfiyyə Baloğlanov

“Not your Toy” adlı davamlılıq layihəsinin əsas məqsədi Şəmkir 
rayonunda gənclər arasında gender bərabərliyi və erkən nikahların 
mənfi təsirlər haqqında fərqindəlik yaratmaq olmuşdur. Təlimlər 
Şəmkir rayonunun Düyərli kənd orta məktəbində baş tutmuşdur. 
Təlimin birinci günü 8-ci sinif şagirdləri (22 şagird), ikinci gün isə 
9-cu sinif şagirdləri (31) şagird  iştirak etmişdir. Təlimin birinci 
yarısında təlimçilər “Erkən nikah nədir?”, “Dünyada və Azərbay-
canda erkən nikahların statistikası” və s. haqqında iştirakçılara 
informasiyaları çatdırmış, həmçinin energizerlərdən istifadə 
edərək iştirakçıların əhvalını qaldıraraq müsbət mühit yaratmışlar. 
Təlimin ikinci  yarısında təlimçi psixoloq emosional şantaj, onun 
göstəriciləri, qurbana çevrilməmək üçün bilinməli olan texnikaları 
və s. izah etmiş, psixoloji testlər keçirmişdir.

Ümumilikdə 40 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulsada 53 şagird işti-
rak etdi.Təlim məktəbdə, uşaqlar arasında çox xoş  qarşılandı. Belə 
ki, seçilmiş siniflərdən kənar şagirdlər öz xahişləri ilə təlimdə iştirak 
etmək istədiklərini tez-tez bildirirdilər.

CƏLİLABAD | 6-7 oktyabr
Komanda: Fatimə Əsədova, Surə Həsənli və Tural Hətəmov
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“Sağlam  Cəmiyyət” adlı  layihə  çərçivəsində  keçirilən 
təlimin   ilk günü iştirakçıların gözləntiləri öyrənildik-
dən sonra layihə və təşkilatçılar  haqqında onlara məlumat   
verilmişdir. Layihənin fasilitatorlarından biri Fatimə Əsədo-
va “Gender və gender əsaslı ayrı-seçkiliklər” haqqında çıxış 
etmişdir. Çıxışın ardınca isə “Qadın və Kişi Qəhrəmanlar” 
adlı interaktiv məşğələ həyata keçirilmiş və iştirakçıların 
bundan çıxardıqları nəticələr müzakirə edilmişdir. Təli-    
min növbəti günü fasilitator Surə Həsənli “Təhsil Hüququ” 
adlı çıxış etmişdir və ardınca “Hamı üçün təhsil” məşğələsi-
ni  keçirmişdir. Daha sonra “Nifrət Nitqi” başlıqlı sessiya 
keçirilmiş və kütləvi informasiya vasitələrində bunun gen-
der-əsaslı zorakılıq hallarının artımında rolu təhlil edil- 
mişdir.
Layihə nəticəsində iki gün ərzində 15 nəfər gənc qız və oğlan 
iştirak etmiş və “genderlə bağlı ayrı-seçkiliklər”, “genderdə  
təhlil edilmişdir. 

Layihə nəticəsində iki gün ərzində 15 nəfər gənc qız və oğlan 
iştirak etmiş və “genderlə bağlı ayrı-seçkiliklər”, “genderdə təh-
sil hüququ” və “nifrət nitqi” ilə bağlı məlumatlanmışlar. İnteraktiv 
məşğələlər və müzakirələr boyu gənc iştirakçılar təhsil və gen-
der bərabərliyi arasında əlaqəni öyrənmiş, cəmiyyətdə qadın və 
kişilərin qarşılaşdıqları gender-əsaslı ayrı-seçkilik hallarını müza-
kirə etmişlər. Həmçinin, layihəyə fasilitator kimi cəlb olunan gən-
clər də seminarlar zamanı qazandıqları bilikləri təcrübədə uğurla 
tətbiq etmişdirlər.
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NƏTİCƏ
Ümumbəşəri insan hüquqları mədəniyyətinin qurulmasına 

yönəlmiş insan hüquqları təhsili qloballaşan dünyanın özü ilə 
gətirdiyi iqtisadi, sosial, siyasi və mədəni həyatın interseksional 
problemlərinin aradan qaldırılmasında mühüm əhəmiyyətə ma-
likdir. Xüsusən də gənclərin cinsi, irqi, dini, iqtisadi, sosial və sinfi 
təcrid olunmadan əziyyət çəkdiyi bir vaxtda demokratiya, inklü- 
zivlik, iştirakçılıq, gender bərabərliyi, nondiskriminasiya və nəsillər 
arası həmrəylik prinsiplərini əks etdirən bir dünya yaratmaq üçün 
onların öz hüquqlarını tanıması daha da vacib bir hal almışdır.

Həyata keçirdiyimiz icma əsaslı layihənin nəticələri bir daha sübut 
etdi ki, insan hüquqlarını öyrənmək birbaşa həyat bacarığı olmaqla 
yanaşı problemləri açıq şəkildə görmək və onu həll etmək üçün 
can atmağa həvəsləndirən bir dəyərdir. Multiplikator olaraq ye-
tişdirdiyimiz gənclərin öyrəndiklərini praktikadan keçirmə səyləri 
bu müsbət dəyərləri yaymaqla yanaşı öz şəxsi potensiallarını kəşf 
etmək və gender bərbərliyini təbliğ etmək üçün görünən çoxtərəfli 
nəticələr yaratı. O baxımdan gənclər arasında bu və bu kimi səylər 
zəncirvari fenomenə çevrilməlidir.

İnsan hüquqları təhsili gənclərin, xüsusən də qadın və qızların,
gender bərabərliyi də daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə öz 
hüquqlarını tanımaları üçün gənclərlə iş sahəsində çalışan qey-
ri-hökümət (QHT) və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının (VCT) pri-
oritet istiqamət və metodologiyalarından olmalıdır.
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Avropa Şurası 

47 üzv dövlətdən və 800 milyondan çox əhalini  özündə birləşdirən 
Avropa Şurası (AŞ) İkinci Dünya Müharibəsindən inteqrasiya et-
mək məqsədilə 1949-cu ildə yaradılmışdır. Şuranın fəaliyyələri 
unikal xarakter daşımaqla 3 əsas dəyər üzərində qurulmuşdur: 
insan hüquqları, demokratiya və qanunun aliliyi.

Avropa Gənclər Fondu 

1972-ci ildə qurulmuş Avropa Gənclər Fondu (AGF) Avropa 
Şurası və gənclər arasındakı əməkdaşlığa həvəsləndirən, onların 
vətəndaş cəmiyyətində və siyasi qərarların verilməsinə fəal işti-
rakını asanlaşdırılması prosesində mərkəzi rol oynayır.

Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası

Gənclər təşkilatlarının yeganə konfederativ strukturu olan Şura 
1995-ci ildə təsis olunmuş öz ətrafında 143 gənclər təşkilatını 
birləşdirməklə ölkə gəncləri və təşkilatlarının vahid koordinasiya 
və əməkdaşlıq mərkəzinə çevrilərək, onların  beynəlxalq inteqra-
siyasını təşkil və təmin etməkdədir.

Bu nəşrdəki məzmuna görə bütün məsuliyyət yalnız müəl-
lif(lər)ə aiddir və Avropa Gənclər Fondunun mövqeyini əks 
etdirmir.



48

[1] Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi, 1948
https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/eng.pdf 

[2]Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki (Referendum) Komissiyasının Qərarı, 19/86, 2009
http://e-qanun.az/framework/16448

[3]BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı, “İnsan Hüquqları təhsili nədir?”, 2018
https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx

[4] [9] [11] [15] [30]Avropa Şurası, KOMPASS Gənclərin iştirakı ilə insan hüquqlarının təhsili üzrə təlimat vəsaiti, 2013
https://www.coe.int/az/web/compass/introducing-human-rights-education

[5]BMT, İnsan Hüquqları üzrə Dünya Konfransı, 1968  https://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/fatchr_ph_e.pdf

[6]YUNESKO, “Beynəlxalq Anlaşma, Əməkdaşlıq və Sülh üçün Təhsil, İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqlarla 
əlaqəli təhsil haqqında Tövsiyə”, 1974
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

[7]K12 Akademiyası, İnsan Hüquqları Təhsilinin Tarixi, 2010
https://www.k12academics.com/education-issues/human-rights-education/human-rights-education-history

[8]Minnesota Universiteti, İnsan Hüquqları Kitabxanası
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-2/HRE-intro.htm

[10]Avropa Şurası, “Qərarların qəbulu prosesində vətəndaş iştirakçılığı”, 2018
https://rm.coe.int/azerbaijan-project-handbook-civil-participation-aze/16808de2cb 

[12]İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, “qeyri-formal və informal təhsilin tanınması”
https://www.oecd.org/fr/education/apprendre-au-dela-de-l-ecole/recognitionofnon-formalandinformallearn-
ing-home.htm

[13]Mishkin Berteig, “Kouçinq, Mentorluq, Fasilitasiya və Təlimin əsas tərifləri”, 2020
https://berteig.com/coaching/coaching-mentoring-facilitating-and-training-what-is-the-difference/#:~:text=Fa-
cilitation%3A%20Working%20with%20groups%20to,to%20achieve%20their%20own%20goals.

[14]Emer O’Leary, “Təlimçi ilə fasilitator arasındakı fərq nədir?”
https://www.emeroleary.com/whats-the-difference-between-a-trainer-and-a-facilitator/ 

[16][20] Avropa Şurası, “Gender”, 2018
https://www.coe.int/az/web/compass/gender 

[18] [21]Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, “Dövlət qulluğunda gender bərabərliyi üzrə 
Kurikulum”, 202
http: //scfwca.gov.az/store/media/D%C3%B6v%C9%99t%20Qullu%C4%9Funda%20%20Gender%20
%C3%BCzr%C9%99%20kruikulum.pdf
 

[20]Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublı̇kasinin Qanunu, 2010
http://www.e-qanun.az/framework/20131

[21][22]Bakı Araşdırmalar İnstitutu (BAİ), Lalə Mahmudova, Məişət zorakılığı: dövlət və cəmiyyətin ortaq prob-
lemi, 2019
https://bakuresearchinstitute.org/az/domestic-violence-a-common-problem-of-state-and-society/ 

[23]Avropa Şurası, Qadınlara qarşı zorakılıq və məişət zorakılığının qarşısının alınması və ona qarşı mübarizə 
haqqında Avropa Şurasının Konvensiyası, 2011
https://rm.coe.int/istanbul-convention-questions-and-answers-azerbaijani/16809e2904

ƏDƏBİYYAT



49

[24]Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi, Gender göstəriciləri Azərbaycanda qadınlar və kişilər
https://www.stat.gov.az/source/gender/

[25] BMT-nin Əhali Fondu, Azərbaycanda Covid-19 Pandemı̇yasinin Qadin Və Kı̇şı̇lərı̇n Həyatina Təsı̇rı̇nı̇n 
Sürətlı̇ Gender Qı̇ymətləndı̇rməsı̇, 2020
https://azerbaijan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/rapid_gender_assessment_of_the_impact_of_covid-19_
on_the_lives_of_women_and_men_in_azerbaijan_-_aze_version.pdf

[26] AZƏRBAYCANDA QADINLAR VƏ KİŞİLƏR, Statistik məcmuə- səh 149 və 150- https://documentcloud.
adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:07500474-9c2e-4d46-813f-74bf6668b9b3

[27]Azərbycan Dövlət İqtisad Universiteti, Kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində qadın sahibkarlığın 
rolu”, 2019
https://unec.edu.az/application/uploads/2019/10/Bayramova-lk-r-son-versia-1.pdf 

[18]BMT-nin Qadınlar üzrə Agentliyi, Publik Fərqindəlik, 2010
https://www.endvawnow.org/en/articles/248-public-awarness.html 

1. Öz Sözünü De: Gənclərin İctimai Həyatda Yerli və Regional Səviyyədə İştirakına dair Yenilənmiş Avropa 

Xartiyası üzrə Təlimat Vəsaiti, Avropa Şurası, 2018https://rm.coe.int/have-your-say-azeri/1680902676 

2. KOMPASS – insan hüquqları təhsili üzrə Təlimat Vəsaiti, Avropa Şurası, 2015 https://www.coe.int/az/

web/compass 

3. Hər kəs bərabər, hər kəs fərqli, Avropa Şurası, 2015https://www.coe.int/az/web/compass/45 

4. Gender Matters, Avropa Şurası, 2020 https://book.coe.int/en/youth-other-publications/8108-gender-mat-

ters-a-manual-on-addressing-gender-based-violence-affecting-young-people-2nd-ed.html  

5. Bookmarks: A manual for combating hate speech online through human rights education, Avropa 

Şurası, 2016 https://rm.coe.int/168065dac7 

6. Gənclərin iştirakçılığı və səlahiyyətləndirilməsi üzrə bələdçi, WAGGGS, 2012 https://duz92c7qaoni3.

cloudfront.net/documents/8.taking-action-on-gender-E.pdf



50


