Sayın…..,
Saygı Değer Sivil toplum Örgütü temsilcilerimiz
Basınımızın değerli temsilcileri,
Önemli günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür eder, saygılarımı sunarım
2008 Yılında kurulan insani değerleri yüceltme derneği toplumumuzun bel kemiğini
oluşturan değerler konusunda düşünce ve endişe sahibi kişileri bir araya getirerek
araştırmalar yapmak ve bu değerlerin tanıtılarak kaybolmasını önlemek eski hataların
yapılmadan yeni değerler oluşturulması ;çağa uygun değerlerin korunması ve genç
kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalar yapmaktadır
Şu anda derneğimiz İnsani değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan şiddet ile mücadeleyi
öncelikli bir konu olarak ele almış ve bu bağlamda AB Hayat boyu öğrenme programı
çerçevesinde Romen ve Polonyalı ortakları ile birlikte kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın
önlenmesi ile ilgili projeyi uygulamaya koymuştur
Derneğimiz,
Yerelde YÜREĞĠR KENT KONSEYĠ YK
ADANA KENT KONSEYĠ KADIN MECLĠSĠ YK
STGM DESTEĞĠ ĠLE KURULAN DOĞU AKDENĠZ SĠVĠL TOPLUM PLATFORMU
YK
ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ MEZUNLAR DERNEĞĠ DANIġMA KURULU
ADANA KADIN DANIġMA MERKEZĠ VE SIĞINMA EVĠ DERNEĞĠ YÖNETĠM
KURULUN DA
Adana da çalışmalar yapan belli başlı sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak çalışmaktadır
Ulusal boyutta Boğaziçi ve İstanbul üniversitelerinde yapılan Win-peace (barış eğitimi) ve
18..Uluslararası çocuk festivalinin hazırlık ve sunum aşamalarında; Diyarbakır da 8 Mart
2010 etkinliklerinde hem destek hem de çalışmalarıyla kendini sürekli yenilemeye
çalışmıştır .Şu sıralarda Uçan Süpürgenin gerçekleştirdiği ‘Demokraside Kadın İzleri
‘projesinin 1 Martta TBMM de gerçekleşecek final toplantısına Meclise Kanun tasarısı
teklifi sunmak üzere çalışmalara destek vermektedir.
Uluslararası boyutta internet ağ yoluyla LABOUR START/ Credo ACTİON-IUF WORKERS
WORLWİDE-JOBS WİTH JUSTİCE-adlı uluslar arası sivil toplum kuruluşlarına üye olarak
insani yönden mağdur durumda kalmış kişilere imza kampanyası-dilekçeler yolu destek
olmaya çalışmaktadır.
Derneğimiz adına ben 8-15 mayıs tarihleri arasında İtalya nın Senigallia kentinde Safety
Education Training Agency tarafından bir haftalık ‘EDUCIVIS’ programına davet edildim
.Ancak geçen ayda Almanya tarafından davet edildiğim bir eğitim programına Hususi
pasaportumun olmayışı cipli pasaport la vizenin geç verilmesinden dolayı programa
yetişemediğim gibi yapılan tüm masraflarımda boşa çıkmış; bunun sorumluluğunu da
hiçbir merci almamıştır .Sanırım bu sorunumuz ortaklarımız Romanya-Polonya ve İtalya
kentlerine giderken de sürmeye devam edecektir.
Taa ki hususi pasaport olayını kabul eden mercinin olayı kabul etmesine kadar……

Sözlerimi Derneğimiz kurucularından gazeteci yazar Ayten PekhasAile içi i iletişim seminerlerini kırsal kesimdeki okullar da Serdal Gökayaz-Sabit Akbaş
hocalarımızla gerçekleştirmemize destek olan erken yaşta kaybettiğimiz Sosyolog Gülsüm
Kerem Cerrahoğlu nu 8 mart etkinlikleri yoğunluğum nedeni ile beni devamlı arayan bekli de veda etmek
isteyen ama ulaşamayan ve şimdi keşkeleriyle boğuştuğum sevgili babam Fazlı Aydoğan ı
rahmetle anıyor ,mekanları cennet olsun diyerek bitirmek istiyorum
sevgi ve saygılarımı sunuyorum

BERRĠN ÜNLÜ_ĠDYD BAġKANI

Derneğimiz Ne aşırı ileri nede aşırı geri-evrensel değerlerin ışığında değerlere sahip çıkıyor
Eski değerimiz
yeni değerlerimiz
Erkek 4 kadınla evlenir
Erkek tek kadınla evlenir
Çocuk yüksek sesle konuşmaz-gülmez
Yüksek sesle de konuşur gülerde
Doğuda aşiret çatışmalarında kadın baş örtüsünü çıkarır sallarsa savaş bitişini gösterir.Bu
teşvik edilecek bir gelenek .O örtü namusu simgeler. .Tecavüze uğrayan-erkeğe bakan kız ise
öldürülür.Bu tabi ki teşvik edilemez.
Tüm değerler döner dolaşır insan vicdanında yansımasını bulunca uygulamaya konur..
Trafikte kırmızı ışıkta neden duruyorsun? Polis gelecek diye mi? toplum düzeni için mi
duruyorsun? Vicdanın da hissetmeyene polis ceza yazıyor
Yasalar yurttaşların vicdanına teslim edilmiştir.Vatandaş aykırı davranırsa kolluk yakalar
,yargıda karar verir..Toplum da %2 psikopat kitle için polis vardır.
Kemeri arabada polis için mi kendin içinmi takıyorsun.Kişi bunu bilmeli.
.Arsenik zehiri içmenin yasağı olur mu. .
Bizce şiddet sayılan başka toplumda şiddet sayılmayabilir.Sırtına zincir vurmak şiddet iken
Kerbela günü sırtına vurmak dinsel inanç olarak kabul edilmektedir.
Batıda koğuşa 40 kişi konulması işkence iken bizde tek kişi konulması işkence sayılıyor.
Romen ve Türk toplumu ortak değerleri korumuştur.Polonya farklı kültürde yetişmiştir.
Uçan Süpürge :Kadın İletişim ve Araştırma derneği

