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J� bo çîroka tu j�nekê nîvco
nemîne em l� v�r �n. Têkoşîna
j�nan cîhanê d�guherîne û ya ku
para me d�keve jî ragîhand�na
vê demê ye.

"Ev weşan d� çarçoveya Bernameya S�v�l
Düşünê ya Yekîtîya Ewropayê de b� p�ştg�r�ya
Yekîtîya Ewropayê hat�ye amadek�r�n.
Berp�rsyar�ya naverokê b� tevahî g�rêdayî
Platforma Rojnamegerên J�n a Mezopotamyayê
ye û ramanên Yekîtîya Ewropayê nahewîne." 
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Rojnamegerên j� esasê de têkoşîna zayendî
d�d�n. D� vê çarçoveyê de, platforma me, l�
d�jî z�manê zayendperest yê d� çapemenyê
de têd�koşe, j� bo alav û polîtîkayên nû bê
pêşx�st�n û h�şmend�ya c�vakî bê zêdek�r�n,
p�ştg�r�yê d�de.
 
Platforma me, j� bo wekhev�ya zayenda
c�vakî l� tabanê belav b�be, b� kampanya û
bernameyan wek rêx�st�neke c�vaka s�vîl, d�
heman demê de j� bo xurtk�r�na aktîvîzma
j�nê û mafên j�nan b� rêx�st�nên j�nan re d�be
hevkar.

Em wek platfomeke ku mafê rojnamegerên
d�n d�parêze, l�gel hemû rojnamegerên j�n yên
l� T�rk�yeyê b� b�npêk�r�na mafan re tên rû hev
�n.

D� vê çarçoveyê de platforma me,
b�npêk�r�nên mafan yên rojnamegerên j�n pê
re tên rû hev yên salekê d�şopîne, d�ke rapor û
j� rayag�ştî re aşkera d�ke.

Rojnamegerên j�n pêvajoyên dozê wek sazî
d�şopîne, d� çarçoveya derfetên platformê de,
p�ştg�r�ya parêzer d�de û b� rojnamegerên j�n
yên g�rtî re (wek şand�na name û p�rtûkan)
d�ke.

-L� d�jî z�manê şîdet û zayendperest�ya d�

çapemen�yê de têkoşîn û d� vî alî de

polîtîka û alav pêşx�st�n, z�manekî rêzdar

yê çapemen�yê ya l� d�jî wekhev�ya

zayendî, af�rand�n hedef d�ke.

Me Platforma Rojnamegerên J�n a

Mezopotamyayê d� 2017’an de b� nêzî 50

rojnamegerên j�n re l� Amedê ava k�r.

Endamên platformê, d� çarçoveya

nasnameya j�n û rojnameger�yê de d� esasa

demokras�yê de hat�ne gel hev. Platforma

me, ber�ya her t�ştî şopand�na b�npêk�r�na

mafan a l� hember rojnamegerên j�n,

rapork�r�na van b�npêk�r�nan û pêkanîna

fal�yetên parast�na l� d�jî b�npêk�r�nan,

armanc k�r�ye.

L�gel vê platforma me,

-J� bo rojnamegerên j�n b� r�ya perwerde,

semîner û atolyeyan bê xurtk�r�n, j� bo

rojnamegerên stajyer p�ştg�rî, af�rand�na

derfetên j� bo îstîhdamê, l� welat û derveyê

welat avak�r�na torên p�ştevan�yê;

Em kî ne
Fal�yetên parast�nê

Perwerde

J� bo z�manekî wekhev�ya zayendî
ya d� çapemen�yê de têkoşîn

Platfroma me j� bo endamên xwe d� fal�yetên
rojnamegerê de xurt b�ke perwerdeh�yên teknîk
(b�karanîna alavên teknîkî yên wek kamera,
b�karanîna çapemen�ya dîjîtal) d�de. D� heman
demê de d� m�jarên wek rojnamegerî û têkoş�na
l� d�jî z�manê zayendperest perwerdê d�de. 

Xebatên me

Em l� al�yekî z�manekî wekhev�ya zayendî ya
d� çapemen�yê de hedef d�k�n û d� heman
demê de l� d�jî z�manê nûçegîhan�yeke ku
kesan û c�vakan marjînal û global d�ke, şîdet,
pevçûn, got�nên nefret û newekhev�yê ku
feraseta serdet ya mêr rewa d�ke, têd�koş�n. 

Çapemen�yek d�n pêkane


