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ЖАЛПЫГА МААЛЫМДОО 
КАРАЖАТТАРЫНДАГЫ 
ГЕНДЕРДИК ТЕҢЧИЛИККЕ 
КӨМӨКТӨШҮҮ ҮЧҮН 
ӨБӨЛГӨЛӨР 

Ар бир адам ушул Декларацияда жарыяланган бардык укуктарга 
жана бардык эркиндиктерге расасына, терисинин түсүнө, жынысына, 

тилине, динине, саясий же башка ынанымдарына, улуттук же 
социалдык тегине, мүлктүк, уруулук же башка абалына карабастан эч 

кандай айырмачылыктарсыз ээ болууга тийиш.

Адам укуктарынын жалпы декларациясы1 

Акыркы ондогон жылдар ичинде аялдар менен эркектердин ортосундагы теңчилик 
маселесине көбүрөөк көңүл бурулууда. 2020-жылы бүткүл дүйнөдөгү аялдардын укуктары 
менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү программасы катары 189 мамлекеттин өкүлдөрү 
тарабынан бир добуштан кабыл алынган Пекин декларациясы менен Бириккен Улуттар 
Уюмундагы Иш-аракеттер платформасынын 25 жылдыгы белгиленди. Пекин иш-аракеттер 
платформасынын «Аялдар жана жалпыга маалымдоо каражаттары» бөлүгүндө төмөнкү 
эки стратегиялык максат камтылган2:

• J.1: Аялдардын жалпыга маалымдоо каражаттарындагы ой-пикир билдирүүгө жана 
чечим кабыл алууга байланыштуу мүмкүнчүлүктөрүн жана жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү. 

• J.2: Аялдарды жалпыга маалымдоо каражаттарында тең салмактуу жана стереотиптүү 
эмес чагылдырууга көмөктөшүү.

Европа Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмуна мүчө мамлекеттер да гендердик теңчилик 
принциптерин таанып, аларды карманууга милдеттеништи. Европа Коопсуздук жана 
Кызматташтык Уюмунун Гендердик теңчиликти колдоо боюнча иш-аракеттер планында3  
Европа Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун, ошондой эле ага мүчө мамлекеттердин 
гендердик теңчилик жаатындагы ишмердигинин өзөгү камтылган. Европа Коопсуздук жана 
Кызматташтык Уюму аялдар менен эркектердин тең укуктуулугу тынчтыкты бекемдөө, 
туруктуу демократия жана экономикалык өнүгүү үчүн негизги өбөлгө экендигин тааныйт 
жана Европа Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму регионундагы аялдар менен эркектерге 
бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыздоо максатын көздөйт.

2008-жылы «Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн 
мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынган, 

1. Адам укуктарынын жалпы декларациясы. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/declhr.shtml
2.Пекин декларациясы жана Иш-аракеттер платформасы. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: https://www.un.org/
womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20R.pdf
3. ЕККУнун Гендердик теңчиликти колдоо боюнча иш-аракеттер планы. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: https://www.
osce.org/files/f/documents/0/5/14717.pdf
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ал адамдын саясий, социалдык, экономикалык, маданий жана башка жааттардагы 
ишмердигинде ар кайсы жыныстагы адамдарга бирдей укуктар менен мүмкүнчүлүктөрдү 
берүү боюнча мамлекеттик кепилдиктерди белгилейт; эркектер менен аялдарды 
жынысы боюнча басмырлоодон коргоону көздөйт; эркектер менен аялдардын ортосунда 
прогрессивдүү демократиялык мамилелерди бекемдөөгө багытталган.
 
Мыйзам ошондой эле гендердик теңчиликти «аялдардын  жана  эркектердин бирдей укуктук 
макамы жана аны жүзөгө ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрү, ал адамдарга жынысына 
карабастан жашоо-турмуштун саясий,  экономикалык, эмгектик, социалдык,  коомдук жана 
маданий чөйрөлөрүнө катышуу үчүн өз жөндөмдүүлүгүн эркин пайдаланууга мүмкүнчүлүк 
берилиши» катары аныктайт4. Гендердик теңчиликке жетүүгө карай кадамдар жөнүндө 
кеңири маалымат «Кыргыз Республикасындагы гендердик теңчиликти илгерилетүү 
кадамдары» деген тиркемеде камтылган.5  

Подробная информация о шагах к достижению гендерного равенства содержится в 
приложении «Шаги продвижения гендерного равенства в Кыргызской Республике»6.

Демократиялык коомдо басым жасалып жаткан муктаждыкка жооп катары медиа 
чөйрөдө да гендердик маселелерге болгон кызыгуу активдешип жаткандыгы байкалууда. 
Гендердик ыкма басмырлоосуз дүйнө таанымдын маанилүү бөлүгү жана журналисттик 
этиканын ажырагыс бөлүгү катары актуалдашууда. Гендердик-сезимтал журналистика 
коомдук жана илимий кызыкчылыктын предмети боло турган концепт катары калыптанат. 

Гендердик-сезимтал журналистика жөнүндө дискуссияларда көбүнчө аялдарга басым 
жасалат, бул медиа жарыяланмаларда негизги көңүл мурдагыдай эле эркектерге бурулуп 
жаткандыгы менен шартталган. Анткен менен гендердик көйгөйлөрдө аялдардын да, 
эркектердин да кызыкчылыктары камтылган, гендердик маселелерди талкуулоо аялдардын 
да, эркектердин да көз карашы эске алынууга тийиш.  

Айрым прогресс болгондугуна карабастан, журналистикада гендердик ыкманы иш 
жүзүндө колдонуу, гендер көйгөйлөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдыруу 
дагы деле жетишсиз мүнөздө жана колдо бар натыйжаларды талдап, мүмкүн болгон 
сунуштамаларды берүүнү талап кылат.

4. «Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери 
жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/
ru-ru/202398
5. Документ гендердик эксперт Гүлнара Ибраева тарабынан даярдалган.
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ЭРКЕКТЕР МЕНЕН 
АЯЛДАРДЫН 
ТАЖРЫЙБАСЫН ЖМКда 
ПРЕЗЕНТАЦИЯЛООНУН 
ТЕҢСИЗДИГИ 

Биз аялдардын бардык чөйрөдөгү: өкмөттөгү, жарандык коом ичиндеги, 
бизнестеги жана жамааттардагы жетекчилик кызматтардагы 

санын көбөйтүүгө умтулабыз. Өтө көп учурларда коомубуздун реалдуу 
турмушу менен жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдырылган 

турмуштун ортосунда чоң ажырым болуп калат.  

Фумзиле Мламбо-Нгкука, БУУ Аялдар түзүмүнүн аткаруучу директору7 

Эл аралык жана медиа уюмдар 
тарабынан көрүлгөн иш-аракеттер 
менен тыкыр көңүл бурууларга 
карабастан, изилдөөлөр аялдардын 
медиа чөйрөдөгү гендердик 
теңсиздигин жана жетишсиз 
өкүлчүлүгүн белгилешүүдө. Жалпыга 
маалымдоо каражаттарына 
глобалдуу мониторинг долбоорунун  
баяндамасына ылайык, көбүнчө 
эркектер жаңылыктар түрмөгү үчүн 
маалымат булагы катары чыгышат. 

2005-жылдан тартып аялдар авторлору болгон окуялардын жалпы пайызы 37 пайыз 
деңгээлинде болууда. Аялдарга арналган окуялардын жалпы саны 2000-жылдан тартып 
10 пайыздын деңгээлинде сакталууда. Экономикалык жана саясий чөйрөдөгү аялдардын 
саны төмөнүрөөк – 5тен 7ге чейинки пайызды түзөт.
Жарыяланма: Куба режими тарабынан кармалган сүрөтчү Таня Бругера күрөшүн 
улантууда. Сайт: France 24
Францияга кайтып келүүдө кыйынчылыктарга дуушар болгон каарман аял жагдайлардын 
курмандыгы катары эмес, басмырлоо алдында тизе бүкпөгөн адам катары чагылдырылат. 
Каарман аял стереотиптүү эмес, инсан, артист жана сөз эркиндиги үчүн күрөштөгү 
активист аял катары чагылдырылганы позитивдүү маанай жаратат.7

Ошол эле учурда Баяндамада гендердик теңчилик маселелерине кайрылган жана 
гендердик көйгөйлөрдү чагылдырган материалдар белгиленген. Алардын ичинен 
төмөнкүлөрдү бөлүп көрсөтсө болот:8

7. Remarks by UN Women Executive Director at the Gender and News Summit. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: https://
www.unwomen.org/en/news/stories/2018/8/speech-ed-phumzile-gender-and-media-summit  
8 Global Media Monitoring Project, 2015, p.82. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: http://whomakesthenews.org/gmmp/
gmmp-reports/gmmp-2015-reports 
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• гендердик стереотиптерге чакырык таштаган, аялдар менен эркектер жөнүндө жалпы 
түшүнүктөрдү жокко чыгарган окуялар;

Мисалы,  аялдарды башкалар менен мамилеси же үй-бүлөлүк макамы аркылуу стереотиптүү 
чагылдыруунун ордуна алардын кесиптик макамына, саясий жана коомдук ролуна кайрылган 
жарыяланмалар;

• булактардын тең салмактуулугун жана аялдар менен эркектерге конкреттүү 
жагдайлардын таасирин көрсөткөн материалдар;

Мисалы, жаңжалдарды болтурбоого жана чечүүгө арналган, аялдарды тынчтыкты жана 
коопсуздукту колдоо ишине катыштыруунун маанилүү экендигин баса белгилеп, аялдар 
менен эркектердин тажрыйбасына кайрылган жарыяланмалар;

• гендердик теңчиликти илгерилетүүгө багытталган кампаниялар, түзүмдөр же 
процесстер жөнүндө жарыяланмалар.

Мисалы, аялдар менен эркектердин теңчилигине же теңсиздигине байланышкан көйгөйлөр 
чагылдырылган, саясат же гендердик теңчилик, аялдардын укуктары жана/же адам 
укуктары жөнүндө мыйзамдар тууралуу сөз болгон жарыяланмалар. 

Жарыяланма: Айлана-чөйрө министрлигине кайрылуу… Сайт: Haaretz

Макалада сөз болгон булактардын бардыгы – кесипкөй эркектер. Макаланы коштогон 
иллюстрацияда урандылардын ортосунда жалгызсырап пассивдүү абалда турган аял, 
«жергиликтүү жашоочу аял» чагылдырылган. Бул сүрөт аялдардын аялуу экендиги 
туурасында стереотиптүү түшүнүктү көрсөтүп турат. Бул аялдар адис эркектердин 
куткарып калуусуна муктаж дегендей таасир калтырат. Ошол эле учурда микрорайондун 
тургундарынын арасында балдар да, эркектер да бар болгону менен алар чагылдырылган 
эмес. Булактардын тең салмактуулугу, ошондой эле окуялардын эркектер менен аялдарга 
таасири жөнүндө адилет түшүнүк болушу маанилүү болуп саналат.9 

Глобалдык мониторингдин жыйынтыктарына ылайык, материалдардын 9 пайызга жакыны 
гендердик теңчилик маселелерине кайрылат.  

Ошол эле учурда гендердик стереотиптерди камтыган жарыяланмалардын кеңири 
таралгандыгы белгиленген:  

• аялдар менен эркектерге карата ачык-айкын гендердик стереотиптерди камтыган 
материалдар (мисалы, аялдар үй-бүлөгө кам көрүп, эркектер болсо балдарды багуу, тамак-
аш жасоо сыяктуу үй иштерине аралашпай, алардын коомдогу жетишкендиктери менен 
кесиптик макамы аркылуу бааланышы керек деген стереотиптер кеңири таралган);

• аялдар менен эркектердин ролу жөнүндө божомолдорду камтыган материалдар 
(мисалы, ийгиликтүү аял, «ошол эле учурда жакшы жубай дагы»). «Аялдар эмоциялык 
жактан аялуу болушат» деген стереотиптүү ынанымдарды чагылдырган окуялар.

9. Global Media Monitoring Project, 2015, p.89. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: http://whomakesthenews.org/gmmp/
gmmp-reports/gmmp-2015-reports
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«Колдогу фактылардан гендердик сезимтал жана оригиналдуу материалды даярдоо 
үчүн мүмкүнчүлүктөр» тиркемесинде чагылдырылган Журналисттер үчүн гендердик 
онлайн-курстун алкагындагы Практикумдун жыйынтыктары Кыргыз Республикасынын 
жалпыга маалымдоо каражаттарында гендердик теңчилик принциптерин илгерилетүү 
үчүн дараметтин деңгээлин көрсөтүп берди. 10

«Колдогу фактылардан гендердик сезимтал жана оригиналдуу материалды даярдоо үчүн 
мүмкүнчүлүктөр» тиркемесинде чагылдырылган Журналисттер үчүн гендердик онлайн-
курстун алкагындагы Практикумдун жыйынтыктары Кыргыз Республикасынын жалпыга 
маалымдоо каражаттарында гендердик теңчилик принциптерин илгерилетүү үчүн 
дараметтин деңгээлин көрсөтүп берди. 
Редакциялар менен айрым журналисттер гендердик теңчилик принциптеринин 
сакталышын баалоо үчүн өз практикасында төмөндө берилген көзөмөлдүк тизмени 
пайдаланса болот. 

«Журналистикада гендердик-сезимтал ыкманын колдонулушун баалоо» чек-баракчасы

Суроолорго журналисттик ишиңердеги жеке тажрыйбаңарга таянып жооп бергиле. 
Терс же ынанымдуу эмес жооптор болгон учурда гендердик көйгөйлөрдү эске алуу менен 
журналисттик ишмердикти илгерилетүү үчүн кийинки бөлүктө берилген гендердик-
сезимтал чагылдыруу боюнча сунуштамаларды пайдалангыла. 

1. Журналисттик материалдарда аялдар менен эркектер жөнүндө тең салмактуу сөз 
кылынганбы? 

Аял жана эркек журналисттерди материалдарды даярдоого катыштыруу, ошондой эле 
жарыяланмаларда аялдар менен эркектердин спикерлердин, каармандардын, эксперттердин, 
окуялардын күбөсүнүн деңгээлинде тең салмактуу жана адилет катыштырылуусу. Аялдар 
менен эркектердин ар кандай пикирлерин чагылдыруу коомдун ар кыл топторунун 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана жалпы дискурска салымын колдоо үчүн зарыл. Ошондой 
эле маалыматтык материалдардагы аялдар менен эркектердин сүрөттөрү теңдеш 
жайгаштырылуусуна да көңүл буруу маанилүү болуп саналат.  

2. Эркектер менен аялдар стереотиптүү чөйрөлөр менен ролдорго ылайык 
бөлүштүрүлбөстөн, болушунча ар түрдүүлүгү сакталуу менен чагылдырылганбы? 

Аялдарды жөн гана катыштырып коюу аялдардын көз караштарынын көп түрдүүлүгүн 
кепилдебейт, мында ар кандай социалдык катмарлардагы жана чөйрөлөрдөгү аялдардын 
ой-пикирин чагылдыруу маанилүү. Мисалы, аялдардын саясат, экономика, коопсуздук жана 
башка чөйрөлөрдөгү салымын тааныбай коюу алардын жалпы өнүгүүгө кошкон салымын 
жокко чыгарып коет. 

Аялдар менен эркектердин ар түрдүүлүгүн толук чагылдыруу менен жалпыга маалымдоо 
каражаттарында аялдарга өз шык-жөндөмүн коомдук чөйрөдө жүзөгө ашырып, эркектердин 
үй иштерине жана балдарды тарбиялоого жоопкерчиликтүү мамилесин колдоого алууга 
жардам берет.

10. Global Media Monitoring Project, 2015, p.86. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: http://whomakesthenews.org/gmmp/
gmmp-reports/gmmp-2015-reports 
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3. Журналисттик материалдарда гендердик стереотиптер жокпу?

Стереотиптер гендердик теңсиздикти колдойт жана назиктик менен кайраттуулуктун 
калыпка салынган ченемдеринен тышкары деп эсептелинген адамдарга карата 
адилетсиз болуп саналат. Аялдар менен эркектер жалпыга маалымдоо каражаттарында 
стереотиптик жарлыктарсыз, инсан, эксперт жана ар кайсы чөйрөнүн өкүлдөрү катары 
чагылдырылышы маанилүү болуп саналат.  

Жарыяланма El País: Анжелина жана рак. Гезит: 

Жарыяланмада стереотиптерге кандайча чакырык таштаса боло тургандыгы ачык 
көрсөтүлгөн. Анда актрисага косметикалык себептерден улам эмес, ден соолугуна 
көзөмөл кылуу максатында операция жасалгандыгы талкууланган. Джолинин өз чечимине 
жоопкерчиликтүү жана олуттуу мамиле жасап жаткандыгы чагылдырылган. Ал гана эмес 
актрисанын таанымалдыгы башка аялдарга жардам берүү үчүн пайдаланылгандыгы 
белгиленген11.

4. Гендердик-сыпайы сөздөр колдонулганбы?

Речь реалдуулукту чагылдыруунун жана конструкциялоонун маанилүү куралы болуп 
саналат, тил коомдогу социалдык эрежелер менен байланышта болот. Ошондуктан 
гендердик-сезимтал журналистика гендердик бейтарап формаларды; аялдарды окуялардын  
активдүү, өз алдынча катышуучулары катары сүрөттөгөн ылайыктуу сын атоочторду;  
аялдардын коомдо, анын ичинде кесиптик чөйрөдө көзгө көрүнүктүү болушун жогорулатуу 
үчүн феминитивдерди пайдаланууну колдойт. 

5. Маалымат гендердик көйгөйлөрдү эске алуу менен чагылдырылып жатабы, көйгөйлөрдүн 
аялдар менен эркектерге таасири эске алынып жатабы? 

Медиа сексуалдык жана гендерге шартталган зомбулукка байланышкан көйгөйлөрдү 
коомдогу гендердик теңсиздиктин кесепеттери катары карап, мыйзамдардагы зарыл 
болгон өзгөртүүлөргө басым жасап, улуттук укуктук талаанын алкагында аялдар менен 
эркектерди коргоо боюнча отчет берилип турушун талап кылуу менен алар тууралуу 
маалымдуулукту арттырууда маанилүү ролду ойной алат. 

Сайттагы жарыяланма Автобустардагы зомбулук... Le Matin du Sahara et du Maghreb

Макала аялдардын автобустардагы коопсуздугун жогорулатуу үчүн аялдар 
ассоциациясы менен транспорттук компаниянын ортосундагы өнөктөштүккө арналган. 
Бул жарыяланманын жакшы мисалы болуп саналат, анткени анда зомбулуктун ар кыл 
формалары жөнүндө маалымдалып, аялдар менен эркектердин пикири эске алынган, 
баяндоо үчүн ылайыктуу тил тандалып алынган жана статистикалык маалыматтар 
колдонулган. 12

11. Global Media Monitoring Project, 2015, p.96. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: http://whomakesthenews.org/gmmp/
gmmp-reports/gmmp-2015-reports



9

6. Сексуалдык жана гендерге шартталган зомбулукка байланышкан көйгөйлөр туура 
чагылдырылып жатабы? 12

Медиа сексуалдык жана гендерге шартталган зомбулукка байланышкан көйгөйлөрдү 
коомдогу гендердик теңсиздиктин кесепеттери катары карап, мыйзамдардагы зарыл 
болгон өзгөртүүлөргө басым жасап, улуттук укуктук талаанын алкагында аялдар менен 
эркектерди коргоо боюнча отчет берилип турушун талап кылуу менен алар тууралуу 
маалымдуулукту арттырууда маанилүү ролду ойной алат. 

7. Гендердик теңчиликке байланышкан маселелер менен ой-пикирлер чагылдырылганбы? 

Аялдар менен эркектердин теңчилиги жана теңсиздиги көйгөйлөрүн чагылдыруу 
элдин кеңири катмары үчүн маанилүү билим берүүчүлүк мааниге ээ болуп саналат, 
коомдун гендердик көйгөйлөрү жана аларды чечүүнүн ыктымалдуу ыкмалары жөнүндө 
маалымдуулукту жогорулатат. Гендердик көйгөйлөрдү чагылдыруу үчүн фактыларды, 
изилдөөлөрдүн маалыматтарын пайдалануу, мыйзам алкактарына кайрылуу, аялдар менен 
эркектердин ой-пикирлерин эске алуу маанилүү болуп саналат.

12. Global Media Monitoring Project, 2015, p.91. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: http://whomakesthenews.org/gmmp/
gmmp-reports/gmmp-2015-reports



10

ГЕНДЕРДИК-СЕЗИМТАЛ 
ЧАГЫЛДЫРУУ: 
СУНУШТАМАЛАР

Журналисттер маалыматты же ой-пикирлерди таратуу жек көрүүнү 
же терс ынанымдарды козутууга көмөктөшпөй тургандыгын 

кепилдеп, географиялык, социалдык же этностук теги, расасы, жынысы, 
сексуалдык багыттамасы, тили, дини, майыптыгы, саясий жана башка 

пикирлери сыяктуу белгилер боюнча басмырлоонун таралышына 
көмөктөшпөө үчүн бардык нерсени жасоого тийиш.

Журналисттик Этиканын Глобалдык Хартиясы13 

Гендердик-сезимтал журналистика дүйнөнүн жана анын 
мүмкүнчүлүктөрүнүн бурмаланган көрүнүшүн чагылдыруу менен 
аялдардын жана эркектердин образын жөнөкөйлөтүп, кичирткен 
стереотиптерди айыптайт. Гендердик стереотиптер аялдарга карата 
гендердик теңсиздикти, адилетсиздикти жана зомбулукту колдоого 
көмөктөшөт.  

Стереотиптер ошондой эле тигил же бул жагдайлардан улам бийлик позициясында 
болбой калган эркектерге да зыянын тийгизет. Мисалы, сексуалдык зомбулукка кабылган 
эркектер гендердик стереотиптердин кысымынан улам өтө сейрек учурда гана жардам 
сурап кайрылышат, же болбосо кайрылган учурда да жардам ала алышпайт, анткени 
медициналык кызматкерлер менен юристтер алар жабыр тартканына ишенишпейт14.

2020-жылдын 9-12-сентябрында Кыргызстанда өткөн «Шайлоо процессин 
чагылдыруунун гендердик аспектилери» онлайн-курсунун катышуучуларынын 
цитаталары

• «Медианын ролу зор, дал ушул медиа маселелерди көтөрүп чыгып, коомчулуктун 
көңүлүн буруп келет».

• «Медиа менен жарнама коомдук пикирди калыптандырат. Ошондуктан аялдар менен 
эркектердин коомдогу ролу туурасындагы эски мифтер менен стереотиптерди жокко 
чыгара турган ылайыктуу материалдарды даярдап, жарыялап туруу маанилүү».

• «Аялдар саясий чөйрөгө кадам таштагандан тартып эле коом тарабынан кысымга 
дуушар болот. Ошондуктан медиага бардык көйгөйлөр менен аларды чечүү жолдорун 
чагылдырып, ошондой эле аялдардын укуктары жөнүндө маалымдап туруу зарыл».

13. Журналисттик Этиканын Глобалдык Хартиясы, Журналисттердин Эл аралык федерациясы, IFJ. Бул шилтеме боюнча 
жеткиликтүү: https://www.ifj.org/who/rules-and-policy/global-charter-of-ethics-for-journalists.html
14. Donnelly, D., Kenyon, S. “Honey, We Don’t Do Men” Gender Stereotypes and the Provision of Services to 
Sexually Assaulted Males // Journal of Interpersonal Violence. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: https://doi.
org/10.1177/088626096011003009
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Күнүмдүк турмушубузда көнүмүшкө айланган стереотиптер – айталы, аял балдарды багып 
үйдө отурушу керек деген же болбосо аял жыныстык керектөөлөрдү канааттандыруу үчүн 
сексуалдык объект катары гана кабылданган көз караш менен күрөшүү олуттуу көйгөй 
болуп саналат, анткени журналистикада коомдун абалын объективдүү чагылдыруу жана 
көйгөйлөрдү толук жана ар тараптуу чагылдырылышын камсыздоо өтө маанилүү болуп 
саналат15.
Төмөндө медиа-контент даярдоо ишинде журналисттер кесиптик ишмердигинде 
пайдаланса боло турган жана гендердик-сезимтал маалымдоого, окуяларды чагылдырууга 
багытталган сунуштамалар берилген. 

Медиа-чөйрөнүн өкүлдөрү үчүн сунуштамалар

1. Спикерлер менен спикер аялдар тең салмактуу камтылгандыгына ынангыла:

• Ар кыл булактарга кайрылгыла, аялдардын да, эркектердин да пикирин билүүгө аракет 
кылгыла.

• Көбүнчө эркектер басымдуулук кылган чөйрөлөргө, мисалы саясат жана экономика 
жаатына аял-эксперттерди аралаштыргыла.

• Гендердик теңчилик маселелери менен алектенген уюмдардын пикирине кызыгып 
көргүлө.  

2. Журналисттик материалдарды даярдоодо гендердик стереотиптерден, сексизмден, 
басмырлоодон баш тарткыла:

• Стереотиптер ачык-айкын же купуя экендигине карабастан аларды колдонбогула жана 
күчөтпөгүлө. 

• Эркектер менен аялдар бир түрдүү эки топ эмес экендигин унутпагыла; аларды расасы, 
классы, улуту, социалдык-экономикалык макамы сыяктуу көптөгөн башка факторлор 
да айырмалап турат.

• Гендердик терс ынанымдарды билдирген же гендердик стереотиптерди бекемдеген 
(мисалы, «эркектик логика», «аялдык бакыт», «аялдык/аялдык эмес/эркектик/эркектик 
эмес иш») сөз айкаштарын колдонуудан алыс болгула.

• Аялдардын ар-намысын басынткан, дене-бойлук жана сексуалдык аспектилерди баса 
көрсөткөн / ашыкча көңүл бурдурган чагылдыруудан алыс болгула. 

3. Гендердик ылайыктуу тилди пайдалангыла:

• Контекстке ылайык жыныс мааниге ээ эмес болсо гендердик-бейтарап формаларды 
колдонгула (мисалы, топтомо ат атоочторду: «жаштар», «персонал», «жамааттар»; 
жекелик сандын ордуна көптүк санды: «талапкерлер жасоого тийиш», «бардыгына 
зарыл»; гендердик маркерсиз формаларды: «туулган датасы» дегенди).

• Аялдардын бар экендигин жана катышуусун баса белгилөө зарыл болгон учурларда 
аялдардын кесибин жана социалдык таандыгын белгилөө үчүн феминитивдерди 
пайдалангыла (мисалы, «жетекчи аял», «журналист аял», «жазуучу аял», «иммигрант 
аял»), же болбосо текстте жыныска карата тийиштүү көрсөтмөлөрдү пайдалангыла 
(мисалы, «аял аскер адамдарынын тынчтык куруу миссиясына катышуусу»).

• Сырткы келбетин, жаш курагын, үй-бүлөлүк макамын ылайыктуу учурда гана сүрөттөгүлө 
жана мындай сүрөттөөнү аялдарга да, эркектерге да карата пайдалангыла. 

15. Guidelines on Reporting on Gender and Conflict, UN Women. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: https://eca.unwomen.
org/en/digital-library/publications/2019/07/guidelines-for-gender-and-conflict-sensitive-reporting 
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• Аялдарды окуялардын курмандыктары катары эмес, жабырлануучулар катары, 
пассивдүү эмес, активдүү катышуучулары катары чагылдыргыла.

4. Маалыматты гендердик көйгөйдү эске алуу менен чагылдыргыла:

• Жарыяланма аялдар менен эркектер жөнүндө ар тараптуу жана реалдуу түшүнүктү 
чагылдыра тургандыгына ынангыла.

• Маалыматтарды гендердик белгиси боюнча бөлүштүрүп пайдалангыла.
• Медиа-кабарларда гендердик маселелерди жөнгө салган укуктук жана саясий 

негиздерди, ошондой эле аларды жүзөгө ашыруунун абалын эске алгыла.

5. Сексуалдык жана гендерге шартталган зомбулук көйгөйлөрүн ылайыктуу жана туура 
чагылдыргыла:

• «Курмандык» деген сөздү пайдалануудан алыс болгула. Гендерге шартталган 
зомбулуктан жабыр тарткан адамдар тууралуу сөз кылганда аларды кадимки эле 
адамдар, күчтүү инсандар катары чагылдыргыла. 

• Денесиндеги тактарды видеого/сүрөткө тартуу/сүрөттөө керек деп өжөрлөнбөгүлө; 
репортажга зомбулук учурларын чагылдырган сүрөттөрдү камтыбагыла; бейтарап 
сүрөттөрдү пайдалангыла.

• Зомбулук жасаган адамды коргоого аракет кылбагыла. Атайылап же атайылап эмес 
болсо да зомбулуктуу жүрүм-турумду актабагыла.

• Сексуалдык жана гендерге шартталган зомбулук көйгөйүнө тиешелүү мыйзамдык 
алкактарды белгилеп, ушул сыяктуу жагдайга дуушар болгон аялдар менен эркектер 
кайсы жакка жардам сурап кайрылса боло тургандыгы жөнүндө маалымдагыла. 

6. Аялдар лидерлиги жана алардын саясатка катышуусу маселелерин чагылдыргыла:

• Бардык кызыкдар тараптарга, анын ичинде аялдарга да өз пикирин билдирүү үчүн 
бирдей мүмкүнчүлүктөрдү бергиле.

• Аял саясатчыларды жана талапкер аялдарды чагылдырууга терс же кичирткен маани 
берүүдөн алыс болгула.

• Аялдардын экономикалык жана социалдык турмуштагы жана өнүгүү процессиндеги 
ролу маанилүү экендигин чагылдыргыла. 

7.  Гендердик теңчилик боюнча маселелер менен пикирлерди чагылдыргыла:

• Гендердик маселелер аялдар гана эмес, эркектер тарабынан да талкууланышын 
камсыздагыла.

• Гендер маанилүү фактор экендигин моюнга алып, гендердик көйгөйлөр өзүнө аялдын 
да, эркектин да кызыкчылыктарын камтый турганына ынангыла.

• Редакциялык жамааттын гендердик маселелер жөнүндө маалымдуулугун камсыздагыла. 

Жалпыга маалымдоо каражаттарындагы гендердик этикага жана иш ордундагы 
теңчиликти эске алууга байланыштуу кошумча сунуштамалар «Жалпыга маалымдоо 
каражаттарындагы Гендердик этика кодекси», «Иш ордундагы теңчиликти эске алуу үчүн 
көзөмөлдөөчү тизме» тиркемелеринде чагылдырылган.
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КОЛДО БАР ФАКТЫЛАРДАН 
ГЕНДЕРДИК-СЕЗИМТАЛ 
ЖАНА ОРИГИНАЛДУУ 
МАТЕРИАЛДАРДЫ ДАЯРДОО 
ҮЧҮН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР 

«Шайлоо процессин чагылдыруунун гендердик аспектилери» аттуу 
Журналисттер үчүн гендердик онлайн курстун практикумунун 
жыйынтыктары боюнча. Машыктыруучулар: Гүлнара Ибраева 

(Кыргызстан), Юлия Гончар (Украина). Кыргызстан, 2020-жылдын 
9-12-сентябры.

Колдо бар 
фактылардан 
гендердик-
сезимтал жана 
оригиналдуу 
материалдарды 
даярдоо үчүн 
мүмкүнчүлүктөр 

1. Эркектер талапкерлерди каттоо учурунда жергиликтүү кеңештерге 
шайлоодо аялдар үчүн жаңы 30% квота жөнүндө «толук 
маалымат албагандыктарын» айтып даттанышкан – Гендердик 
саясаттын максаттарын кабылдап, колдоого алуу, саясатта бир 
жыныстагы адамдардын бирдей катышуусунун/басымдуулук 
кылуусунун пайдасын/зыянын түшүнүү үчүн маалыматтык ишти 
жүргүзүүнүн мааниси тууралуу материал.

2. Өлкө жетекчилигине кайрылууга 68 эркек адам жана бир нече аял 
талапкер кол койгон. Анткен менен, Саруу айылындагы шайлоого 
көз салган гендердик эксперт аялдын айтымында, айрымдар 
кысымга алуудан улам кол коюп беришкен – Аялдарга карата 
маданий жана түзүмдүк деңгээлде колдонулган жана аялдардын 
лидерлигине жолтоо болгон зомбулук жөнүндө материал. 

3. Жалпысынан, шайлоого 34,6% шайлоочу катышкан – Айылдыктар 
– аялдар менен эркектер – шайлоого, бийлик органдарына, 
квоталарга жана жаңжалдарга кандай мамиледе экендиги 
жөнүндө материал, «бийлик субъектилеринин» үнүн угуу. 

4. Жалпысынан Кыргызстанда 7800 депутат (жергиликтүү деңгээлде) 
болсо, алардын 800ү гана − аял депутаттар. Кандайча жана эмне 
себептен жергиликтүү деңгээлдеги бийликте аялдардын саны аз 
экендиги, аялдардын саясий лидерлигине карата кандай көзгө 
көрүнгөн жана көрүнбөгөн бөгөттөр бар экендиги тууралуу 
материал. 
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5.	 2017-	 жылы	 никеге	 турган	 45	 000	 жубайдын	 ичинен	 17	 пайызы	
ажырашып	 кеткен.	 Өкмөт	 тарабынан	 интернаттарга	 текшерүү	
жүргүзүлгөн	 учурда	интернаттагы	балдардын	90	пайызынын	ата-
энеси	бар	болуп	чыккан	–	мындай	фактыларды	тизмектеп,	саясий 
күн тартиби кандайча курала тургандыгы, кандай маселелер 
көз жаздымда калып жаткандыгы жана саясатта ушул сыктуу 
маселелерди көтөрүп чыгып жаткан аялдар жөнүндө кенен 
материал даярдаса болот. Же болбосо депутаттын анатомиясы 
анын иштерине таасирин тийгизеби деген суроонун тегерегинде 
дискуссия уюштуруп, мизогинияга каршы материал даярдаса 
болот.

6. Айрымдарга чындап эле кысым көрсөтүүлөр болуп, өз дарегине 
айтылган көптөгөн жагымсыз сөздөрдү угууга туура келди. Бирок 
биз, аялдар, бири-бирибизди колдоп, аягына чейин барууга 
бел байладык. Эгер, мисалы, келиним шайлоого катышам дей 
турган болсо, мен аны да колдойм. Бул – анын укугу. – «Жашоодо 
кездешпеген» тилектештик, гендердик стереотиптер жана алар 
кимге пайдалуу экендиги тууралуу материал. 
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АЛАРДАН БАШ ТАРТУУ 
ЗАРЫЛ БОЛГОН ГЕНДЕРДИК 
СТЕРЕОТИПТЕР 
ПАЙДАЛАНЫЛГАН 
МИСАЛДАР 

«Шайлоо процессин чагылдыруунун гендердик аспектилери» аттуу 
журналисттер үчүн гендердик онлайн-курстун практикумунун 

жыйынтыктары боюнча. Машыктыруучулар: Гүлнара Ибраева (Кыргызстан), 
Юлия Гончар (Украина). Кыргызстан, 2020-жылдын 9-12-сентябры.

Алардан баш тартуу зарыл болгон гендердик стереотиптер пайдаланылган мисалдар

Интервью берип жаткан 
каарман аялдын «көңүлүн» 
стереотиптүү түрдө социалдык 
маселелерге буруу

Бала бакча, ФАП, оорукана, таза ичүүчү суу, эрте никеге 
тургузуу, (суроо-жооптор алкагын ушул спектр менен 
гана чектөө).  Мисалы, мен айылдык кеңеште бизге 
тиешеси бар маселелерди мүмкүнчүлүккө жараша 
көтөрүүгө аракет кылам. 

Аялдын үй-бүлөдөгү ролун 
анын башкы милдети, билим 
булагы катары бекемдөө. 

Мен эне катары бул көйгөйдү жакшы билем. Шайлоодон 
кийин көптөгөн талапкерлер көпчүлүк адамдар 
алардын компетенциясына анча ишене бербестигин 
белгилешти, бирок мындай кыйынчылыктарга 
баш ийбестен, өздөрүнүн үй жумуштары менен 
депутат катары тикелей милдеттерин оңой эле 
айкалыштырып ала тургандыгын кошумчалашты. 

Аялдарды анча баалабоо, 
алардын мүмкүнчүлүктөрүн 
басмырлоо. 

Ар кандай ишенбестиктерге карабастан, аял 
талапкерлер жакшы жыйынтыктарга жете алышты. 

Макамды аныктоо үчүн 
социалдык макамы эмес, 
жынысы гана айтылган 
жагдайларда аялдын макамын 
төмөндөтүү

Айылдык кенештеги аялдар ушул маселенин үстүндө 
ойлонуп көрсө болот (аял депутаттар жөнүндө 
жарыяланма). 
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КОШУМЧА РЕСУРСТАР 

Global Report on the Status of Women in the News Media16

 
Изилдөө азыркы тапта аялдар медиа-компаниялардын жаңылыктарды жаратуу 
чөйрөсүндө, чечим кабыл алуу иерархиясында жана менчик түзүмүндө кандай орунду 
ээлей тургандыгын көрсөткөн жалпы камтуучу маалыматтардын топтому болуп саналат. 

Women in ICT17  

Кыздар менен аялдардын маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндө 
болушун талдоо, аялдар өз ишинде дуушар болуп жаткан бөгөттөрдү аныктоо, ошондой 
эле квалификациялуу аялдарды жумуштагы жана жеке жашоосундагы тең салмактуулукту 
жана адилет илгерилөөнү камсыздоо секторуна тартуунун алдыңкы практикасынын 
мисалдары.

Who Makes the News? Global Media Monitoring Project 201518

 
Глобалдуу медиа мониторинг – бул жалпыга маалымдоо каражаттарындагы гендердик 
көйгөйлөрдү изилдөө боюнча эң узак мөөнөттүү жана эң ири долбоор болуп саналат. 
Демилге аялдардын жалпыга маалымдоо каражаттарындагы санын өзгөртүүгө багытталган. 
1995-жылдан тартып ар бир беш жылда изилдөө жалпыга маалымдоо каражаттарындагы 
айрым гендердик көрсөткүчтөргө көз салып, аялдардын эркектерге салыштырмалуу 
санын, жалпыга маалымдоо каражаттарындагы гендердик терс ынанымдарды жана 
стереотиптерди изилдеп турган. 

«Гендер коомдун кабылдоосунда» жалпы улуттук изилдөөсү»19

 
Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтык куруу фонду тарабынан колдоого алынган долбоор 
аялдар менен кыздардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана жамааттардын 
деңгээлинде тынчтык куруудагы гендердик аспектилерди илгерилетүүдөгү тобокелдиктер 
факторлору менен мүмкүнчүлүктөрүн так аныктоо жолу менен гендердик теңчиликке 
карата коркунучтарды четтетүү боюнча чараларды күчөтүүнү, ошондой эле саясаттарды 
өркүндөтүү жана гендердик аспектилерди эске алуу менен программаларды иштеп чыгуу 
үчүн  Өкмөттүн, Бириккен Улуттар Уюмунун агенттиктеринин жана бейөкмөт уюмдардын 
дараметин бекемдөөнү көздөйт. 

16. Global Report on the Status of Women in the News Media, International Women’s Media Foundation. Бул шилтеме 
боюнча жеткиликтүү: https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2018/06/IWMF-Global-Report.pdf
17. Women in ICT, European Commission. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: https://www.europarl.europa.eu/news/en/
headlines/society/20180301STO98927/more-women-in-ict-empowering-women-in-the-digital-world
18. Who Makes the News?, Global Media Monitoring Project 2015. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: http://
whomakesthenews.org/gmmp
19. «Гендер коомдун кабылдоосунда» жалпы улуттук изилдөөсү. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: https://kyrgyzstan.
un.org/ru/16177-obschenacionalnoe-issledovanie-gender-v-vospriyatii-obschestva
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Европа Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун Бишкектеги Программалык кеңсеси. 
ГЕНДЕРДИК ТЕҢЧИЛИК20 

Кеңсе Кыргызстандын Гендердик теңчиликке жетүү боюнча улуттук стратегиясын колдоо 
менен өлкөдөгү негизги өнөктөштөр менен кызматташат, коомчулуктун коопсуздуктун 
гендердик аспектилери жана эркектердин гендердик теңчиликти Бириккен Улуттар Уюмунун 
Адам укуктарын коргоо боюнча механизмдеринде чагылдырылган сунуштамаларга 
ылайык илгерилетүүгө катышуусу жөнүндө маалымат алышына көмөктөшөт. 

Gender and Elections. The ACE Electoral Knowledge Network21 

Шайлоо процессинин гендердик аспектилери боюнча маалыматты камтыйт. Жалпыга 
маалымдоо каражаттарынын ролу, журналисттердин дараметин жогорулатуу зарылдыгы 
жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын шайлоо учурундагы Жүрүм-турум 
кодекстерине гендердик теңчилик жөнүндө жоболорду киргизүү  маселелери каралат, 
бул аялдарга карата стереотиптерди болтурбоого жана алардын үнү коомдук дебаттарга 
интеграцияланышына көмөктөшө алат.  

Women Photograph22 

Долбоордун миссиясы – фотожурналисттер жамаатынын гендердик курамын тармактын 
башкы баяндамачылары өздөрү сөз кылууга ниеттенген жамааттар кандай ар түрдүү 
болсо, ошондой эле ар түрдүү боло  тургандай кылып өзгөртүү.  Маалымат базасында 
100дөн ашуун өлкөдөгү 1000ден ашык көз карандысыз фотограф-документалисттери 
камтылган.  

Reflect Reality23  

Редакциялар, журналисттер жана бизнес-кесипкөйлөр үчүн аялдарды жалпыга маалымдоо 
каражаттарынын булактары катары тартууга багытталган ресурс жана шаймандар топтому. 
Аялдардын эксперттик жана авторитеттүү үнүн күчөтүү максатында өзүнө бүткүл дүйнөдө 
иштеп жаткан жыйырмадан ашуун адамдар менен уюмдардын стратегиялары менен 
алдыңкы тажрыйбаларын камтыйт. 

20. ЕККУнун Бишкектеги Программалык кеңсеси. ГЕНДЕРДИК ТЕҢЧИЛИК. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: https://
www.osce.org/ru/programme-office-in-bishkek/120468
21. Gender and Elections. The ACE Electoral Knowledge Network. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: 
https://aceproject.org/ace-en/topics/ge/context
22. Women Photograph. Доступ по ссылке: https://www.womenphotograph.com/
23. Reflect Reality. Доступ по ссылке: https://www.reflectreality.internews.org/
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ 
ГЕНДЕРДИК ТЕҢЧИЛИКТИ 
ИЛГЕРИЛЕТҮҮ 
КАДАМДАРЫ24 

1996

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан Аялдардын 
укуктары боюнча беш конвенция, анын ичинде Аялдарга карата 
басмырлоонун бардык формаларын жоюу боюнча конвенция 
ратификацияланган;

1996-жыл – Үй-бүлө иштери, аялдар жана жаштар боюнча 
мамлекеттик комиссия түзүлгөн, жыл Аялдар жылы деп 
жарыяланган;

1996−2000-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын 
аялдарынын абалын жакшыртуу үчүн «Аялзат» Улуттук 
Программасы иштелип чыгып, кабыл алынган;

1999
CEDAW Комитетине Биринчи улуттук отчет берилген;

2000

Гендердик компоненттин улуттук саясаттын, стратегиялардын 
жана программалардын бардык аспектилерине киргизилишин 
камсыздоо максатында Үй-бүлө иштери, аялдар жана жаштар 
боюнча мамлекеттик комиссия Кыргыз Республикасына караштуу 
Аялдар, үй-бүлө жана гендердик өнүгүү маселелери боюнча 
улуттук кеңеш болуп өзгөртүлгөн;

«Жарандардын репродуктивдүү укуктары жөнүндө» КР Мыйзамы 
кабыл алынган.

2002

2002−2006-жылдарга карата КРде Гендердик теңчиликке жетүү 
боюнча улуттук иш-аракеттер планы бекитилген;

КР Президентинин аял лидерлерди мамлекеттик башкарууга          
тартуу боюнча жарлыгы жарыкка чыккан;

24. Документ гендердик аял эксперт Гүлнара Ибраева тарабынан даярдалган

жыл

жыл

жыл

жыл
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2003

КР Жогорку Кеңеши эки мыйзам кабыл алды – үй-бүлөлүк зомбулук 
менен күрөшүү үчүн (элдик демилге ыкмасы менен) жана КРдеги 
аялдар менен эркектердин укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүнүн 
теңдештиги жөнүндө мыйзам;

2004
CEDAW Комитетине алгачкы Альтернативалык отчет берилген                                  
(БӨУ Кеңешинен);

2005

КР парламентинде аялдардын өкүлчүлүгү дээрлик жокко эсе;

Аялдар уюмдарын илгерилетүүнүн натыйжасы катары 
КР Президентинин Жарлыгы менен Жогорку Кеңеште КР 
Президентинин Гендердик өнүгүү боюнча Атайын Өкүлү институту 
ишке киргизилген;

2006

«Гендердик саясатты өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө» КР 
Президентинин Жарлыгы;

CEDAW Факультативдик протоколун ратификациялоо;

2007

«Жер жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилген, 
алар аялдарга жердин жана жер иштетүү практикасы бирдей 
жеткиликтүү болуп, бирдей мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланууга 
мүмкүндүк берет;

«Саясий партиялар жөнүндө» КР мыйзамына гендердик квоталарды 
киргизүү;
2007−2010-жылдарга карата гендердик теңчиликке жетүү боюнча 
ЧУД кабыл алынган;

КР Президентинин Жарлыгы менен «Ченемдик укуктук актылардын 
долбоорлоруна гендердик экспертиза жүргүзүү жана тийиштүү 
корутундуларды даярдоо тартиби жөнүндө жобо» кабыл алынган, 
бул гендердик экспертизанын бардык ченемдик укуктук актылар 
үчүн милдеттүү болушун камсыздайт;

КРдин CEDAW Комитетине III мезгилдүү Улуттук баяндамасы;

жыл

жыл

жыл

жыл

жыл
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2008

Бейөкмөт уюмдар кеңешинин CEDAW Комитетине Альтернативалык 
отчету;

«Аялдар менен эркектер үчүн бирдей укуктар менен бирдей 
мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө» КР 
мыйзамы кабыл алынды; 

2009

КРде мыйзам долбоорлоруна милдеттүү түрдө жасалышы керек 
болгон экспертизалардын түрү, анын ичинде гендердик экспертиза 
жөнүндө ченемдин кабыл алынышы – «Кыргыз Республикасынын 
ченемдик-укуктук актылар жөнүндө» КР мыйзамы;

2010

Бириккен Улуттар Уюмунун Адам укуктары боюнча кеңешине 
Кыргызстандын алгачкы Универсалдуу мезгилдүү баяндамасы 
(УМБ) сунушталып, талкууланды;

(Жаңы) КР Конституциясында мамлекеттин аныктамаларынын 
катарында светтик мүнөздү жана басмырлоонун бардык түрүнөн, 
анын ичинде гендердик басмырлоодон коргоо бекитилди;

Борбордук Азия мамлекеттеринин тарыхындагы мамлекет 
башчысы болгон алгачкы аял, КР Президенти Роза Отунбаеванын 
кызматка киришүүсү;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому менен мыйзам 
долбоорлоруна гендердик экспертиза жүргүзүүнүн жол-жоболору 
бекитилди − «Кыргыз Республикасынын мыйзам алдындагы 
актыларына укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, 
антикоррупциялык экспертизаларды жүргүзүү тартиби жөнүндө 
нускаманы бекитүү жөнүндө»;

2011

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамына 
гендердик квоталар киргизилген;

2012

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому менен 2020-жылга 
чейин Кыргыз Республикасында гендердик теңчиликке жетүү 
боюнча улуттук стратегиясы бекитилген;

2012−2014-жылдарга карата Кыргыз Республикасында гендердик 
теңчиликке жетүү боюнча улуттук иш-аракеттер планы иштелип 
чыгып, бекитилген;

жыл

жыл

жыл

жыл

жыл
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2015

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому менен 
2015−2017-жылдарга карата Кыргыз Республикасында гендердик 
теңчиликке жетүү боюнча улуттук иш-аракеттер планы бекитилген;

2017
«Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө» КР 
мыйзамы кабыл алынган;

2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому менен 
2018−2020-жылдарга карата Кыргыз Республикасында гендердик 
теңчиликке жетүү боюнча улуттук иш-аракеттер планы бекитилген;

Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратында Бурулай 
Турдали кызы өлтүрүлгөн. Ал бөлүмгө аны ала качып кетүүгө 
аракет кылган адам менен кошо жеткирилген болчу. Ала качуунун 
курмандыгын милиция бөлүмүндө өлтүрүп салуу мындай 
мыйзамсыз практикалар өлкөдө маданий гана эмес, түзүмдүк да 
зомбулук бар экендигинен улам жүзөгө ашырылып жаткандыгын 
күбөлөйт;

2019

КР Өкмөтүнүн токтому менен «Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоону 
жана коргоону жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө» жол-жоболук 
документтердин топтому бекитилген (Үй-бүлөлүк зомбулуктан 
сактоону жана коргоону жүзөгө ашырган мамлекеттик органдардын 
өз ара иштешүү тартиби; Үй-бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккен 
адамдарга жардам берүү тартиби; Үй-бүлөлүк зомбулук жасаган 
адамдар үчүн зомбулуктуу жүрүм-турумду өзгөртүү боюнча типтүү 
коррекциялоочу программа;

2019-жылдын башында күчүнө кирген жаңы КР Жазык кодексине 
өзгөртүүлөр киргизилген, анын ичинде кыз ала качуу үчүн 
мурдагыдан катаалыраак жаза каралып, 18 жашка чыга элек 
кыздарды никеге турууга мажбурлагандарды жазалоо чаралары 
камтылган. 

жыл

жыл

жыл

жыл
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ИШ ОРДУНДАГЫ 
ТЕҢЧИЛИКТИ ЭСЕПКЕ 
АЛУУ ҮЧҮН ЧЕК-БАРАКЧА 

(Журналисттердин Эл аралык Федерациясы тарабынан иштелип 
чыккан, IFJ)25 

Иш ордундагы теңчиликти камсыздоо үчүн кызматкерлер профсоюз тарабынан жеке да, 
жамаат түрүндө да көрсөтүлүшү керек, ал эми эмгек мамилелери жамааттык келишимдер 
менен жөнгө салынууга тийиш.

Кызматкерлерди ишке алуу

• Вакансия жөнүндө жарыяда компания мүмкүнчүлүгү чектелген, азчылыктардын өкүлү 
болгон жана өкүлчүлүктөрү жетишсиз болгон топтордун ичинен талапкерлердин ары-
здарын кабыл ала тургандыгы көрсөтүлөт. 

• Вакансия жөнүндө жарыяда белгилүү бир жаш курактагы топторду басмырлабаган 
сөз айкаштары колдонулат. 

• Кызмат ордун баяндоодо бардык талапкерлер ээ болууга тийиш болгон көндүмдөр 
менен билимдер көрсөтүлөт. 

• Талапкерлерди салыштыруу форматтары жеке мүнөздөмөлөрүнө же социалдык таан-
дыгына эмес, тажрыйбага, билимге жана компетенцияга негизделген. 

• Кыска тизмени түзүү процесси анын калыстыгы менен бейтараптыгын кепилдөө үчүн 
өзүнчө комиссия/үчүнчү тарап тарабынан көзөмөлгө алынат. 

• (Ылайыктуу болсо) Мүмкүнчүлүгү чектелген талапкерлерди колдоо максатында арыз 
берүү жана ишке алуу процессинде алар үчүн атайын шарттар түзүлөт.

Компаниянын саясаты

• Кызматкерлерге жетекчиликтин иш ордунда теңчиликти камсыздоо ыкмасына ыктай 
тургандыгы жөнүндө маалымат берилет.  

• Кызматкерлерге компаниянын бирдей мамилени тикелей көзөмөлдөй турган саясат-
тары тууралуу маалымат берилет.  

• Саясаттар кызматкерлер жана алардын өкүлдөрү менен кеңешүү, түшүнүшүү жана 
колдоонун негизинде иштелип чыгат.  

25. Журналисттердин Эл аралык Федерациясы, IFJ. Бул шилтеме боюнча жеткиликтүү: https://www.ifj.org/media-centre/
news/detail/category/freelancers-rights/article/the-workplace-equality-check-list.html 
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Бирдей акы төлөө жана мүмкүнчүлүктөр 

• Айлык акыдан кармап калуу алдын ала жазуу жүзүндөгү келишимсиз жүргүзүлбөйт (бул 
эмгек келишимине же мыйзамга ылайык зарыл болгон же уруксат берилген учурлардан 
тышкары).

• Кызматкерлерге эне болууга, ата болууга жана бала асырап алууга, айлык акы алууга, 
ооруганы боюнча жөлөкпул алууга жана штатты кыскартуу боюнча жөлөкпул алууга болгон 
жана мыйзамда белгиленген укуктар боюнча так нускамалар берилет.  

• Компанияда майыптыгы бар адамдар үчүн зарыл болгон оңдоп-түзөөлөр жана кошумча 
жардам эске алынган.

• Кызматкерлердин компаниянын кызмат боюнча жогорулоо жана кошумча акы төлөө боюнча 
саясаты тууралуу так маалыматы бар. 

Иш ордундагы басмырлоого жол бербөө

• Компаниянын саясатында расасы, жынысы, жаш курагы, майыптыгы, дини боюнча 
басмырлабоо принциптери так жазылган.

• Ишке алуунун бардык этабында мазактоого жана куугунтуктоого тыюу салган так эрежелерди 
кабыл алуу зарыл.

• Кызматкерлерге басмырлоо, анын ичинде коркутуу же тийишүүлөр боюнча ички 
даттанууларды берүүгө мүмкүндүк берген так тартиптик жол-жобо кабыл алынган.  
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ЖАЛПЫГА МААЛЫМДОО 
КАРАЖАТТАРЫНДАГЫ 
ГЕНДЕРДИК ЭТИКА 
КОДЕКСТЕРИ26

Гендердик көйгөйлөрдүн көз карашынан алганда жалпы камтуучу катары эсептелсе боло 
турган кодекстер төмөнкү элементтерди камтыйт:
 
1.  Кодексти аткаруу контекстиндеги көп түрдүүлүктүн ар кандай формаларын таануу. 
Кодекстерде жашаган жерине байланыштуу айырмачылыктар жөнүндө сөз болот, 
мисалы, расалык, этностук таандыгы, жынысы, сексуалдык багыттамасы, иш-аракетке 
жөндөмү, жаш курагы жана социалдык классы.   

2. Журналистика үчүн жол берилгис практиканын так аныктамасы, анын ичинде:  

• адамдын/топтун дарегине басмырлоочу жана/же жаманатты кылган сөздөрдү айтуу; 

• адам/топ жөнүндө маалыматты терс ынанымда жана/же басынткан формада берүү; 

• адамдын же топтун дарегине аларга мүнөздүү өзгөчөлүктөрдүн негизинде кастыкты/
жек көрүүнү козутууга багытталган материалды жарыялоо; 

• адамдын/топтун ар-намысын басынтууга көмөктөшкөн материалды жарыялоо; 

• топко мүнөздүү өзгөчөлүктөрдүн негизинде басмырлоого көмөктөшкөн материалды 
жарыялоо; 

• топко/адамга мүнөздүү өзгөчөлүктөрдү негизсиз бөлүп көрсөтүү аркылуу аларды 
жаманатты кылуу; 

• адамды/топту басынтуу; 

• адамдарды алардын өзгөчө сапаттарынын негизинде айыптоо; 

• адамга/топко мүнөздүү өзгөчөлүктөрдүн негизинде аларга карата жек көрүүгө, 
сабырсыздыкка, басмырлоого жана зомбулукка көмөктөшүү; 

• моралдык же дене-бойлук зыян алып келиши ыктымал болгон ар-намыска шек 
келтирүүчү сөздөрдү пайдалануу; 

• адам укуктары менен эркиндиктерине коркунуч туудурган маалыматты жаратуу же 
иштеп чыгуу. 

26. Гендердик-этикалык журналистика жана медиакомпаниялардын тийиштүү саясаты боюнча окуу колдонмосу. Бул 
шилтеме боюнча жеткиликтүү: http://www.cje.org.ua/sites/default/files/library/Gender-Ethical%20Journalism_Book%20
1-ru.pdf 
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3. Ой-пикирлердин ар түрдүүлүгү принцибин таануу жана урматтоо. 

4. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлерине адам укуктарынын ажырагыс 
компоненти катары гендердик теңчилик жөнүндө маалымдуулугун арттыруу үчүн 
жоопкерчилик жүктөө. 

5. Журналисттин милдети катары басмырлоого жол бербөөгө көңүл бурууга басым жасоо. 

6. Адамдардын коомдун турмушуна катышуусун кеңейтүү, аң-сезимдүүлүгүн күчөтүү 
жана тынчтык маданиятын (согуш маданиятына каршы) калыптандыруу максатында 
жалпыга маалымдоо каражаттарын демократиялаштырууга көмөктөшүү зарылдыгын 
журналисттердин милдеттенмелери катары аныктоо). 

7. Төмөнкүлөрдү так аныктоо:  

• кодексти колдонуу үчүн жоопкерчиликтүү тараптар; 

• суроо-талаптарды карап чыга турган тараптар; 

• суроо-талаптарды кабыл ала турган тараптар; 

• даттанууларды берүү жана карап чыгуу тартиби. 

8. Гендердик аспектилерди эске алган жана төмөнкү көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган 
жоболордун болушу: 

• адилет гендердик образдарды түзүү; 

• виктимизация; 

• адам укуктарын урматтоо; 

• эксплуатация; 

• терс образдарды түзүү; 

• деградация; 

• гендердик стереотиптерди түзүү; 

• тил менен терминологияны тандоо; 

• адамдарды гендердик белгиси  боюнча стигматизациялоо; 

• комментаторлор менен эксперттердин арасындагы гендердик паритет; 

• гендердик таандыгына, дене-бойлук мүнөздөмөлөрүнө, үй-бүлөлүк абалына же 
жарандык абалына тийиштүү деңгээлде эмес же ылайыксыз маани берүү; 

• теңдеш мамиле.
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ЖАЛПЫГА МААЛЫМДОО 
КАРАЖАТТАРЫ ҮЧҮН 
ГЕНДЕРДИК КУРС ЖӨНҮНДӨ 
КЫСКАЧА МААЛЫМАТ

2020-жылдын 9-12-сентябрында Zoom платформасында онлайн платформада 33 
журналист үчүн гендердик курс өткөрүлдү. Иш-чара «2020-жылдагы парламентке жана 
жергиликтүү кеңештерге шайлоодогу шайлоо процесстеринин инклюзивдүүлүгүн күчөтүү» 
долбоорунун алкагында Европа Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун Программалык 
кеңсесинин, Норвегия Өкмөтүнүн, Финляндия Өкмөтүнүн, Германия Өкмөтүнүн жана 
Швейцариянын Федералдык тышкы иштер департаментинин Швейцария Өнүгүү жана 
Кызматташтык боюнча агенттигинин (SDC) колдоосу менен  өттү. 

Украина менен Кыргызстандан келген кесипкөй машыктыруучулар катышуучулар менен 
орус жана кыргыз тилдеринде гендердик-этикалуу журналистика боюнча уникалдуу 
билими менен бөлүштү. 
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