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Гендердик дискриминация. 
ЖМКдагы сексизм.



Гендердик дискриминация
Жынысы боюнча адамдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын
чектеген ар кандай айырмалоо, же артыкчылык кылуу. 
Саясий, экономикалык, социалдык, маданий, жарандык же 
коомдук турмуштун башка тармактарында эркектер менен
аялдардын тең укуктуулугун таанууну, пайдаланууну же жүзөгө
ашырууну алсыратууга же ажыратууга багытталган.

Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей
мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө КР 

мыйзамы
Гендердик дискриминацияга

ТЫЮУ САЛАТ !



Гендердик дискриминациянын
түрлөрү

Түз
• үй-бүлөлүк абалга, кош 

бойлуулукка, потенциалдуу
кош бойлуулукка жана үй-
бүлөлүк милдеттерге
негизделген
дискриминация;

• жыныстык асылуу;
• бирдей квалификациядагы

бирдей жумуш үчүн ар 
кандай акы төлөө.

Кыйыр
ЖМК, билим берүү, 
маданият аркылуу
гендердик
стереотиптерди кайра 
чагылдыруу;
белгилүү бир жыныстагы
адамдарга зыян келтирүү
түрүндөгү терс
кесепеттерге алып
келиши мүмкүн болгон
шарттарды, талаптарды
белгилөө



Гендердик дискриминация болуп
эсептелбеген учурлар:

• балдардын төрөлүшүнө жана эмчек эмизүүгө байланышкан
мамилелерди жөнгө салууда айырмачылыктарды белгилөө;

• Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген
учурларда эркектерди гана милдеттүү аскердик кызматка
чакыруу;;

• саясий, экономикалык, эмгектик жана башка коомдук
мамилелерде иш жүзүндө теңдикке жетишүүгө багытталган
атайын чараларды кабыл алуу (мисалы, партиялык тизме боюнча);

• аялдардын жана эркектердин репродуктивдүү ден соолугун
коргоого байланышкан эмгекти коргоонун өзгөчөлүктөрү;

• белгилүү бир жыныстагы адамдар гана аткаруусуна негизделген
кесиптик квалификацияга талаптар;

• позитивдүү аракеттер (мисалы, квоталар).



СЕКСИЗМ  -
эркектердин үстөмдүк идеологиясы

Ал аялдар менен эркектердин карама-каршы
мүнөздөгү өзгөчөлүктөрүнө негизделген, 
эркектердин үстөмдүгүн жана аялдардын баш 
ийүү абалын актайт, бул теңсиздиктин табигый
келип чыгышына негизделген.
Сексизмдин түрлөрү :
• Кастык - жынысы боюнча аялдарды

агрессивдүү басынтуу, аларды экинчи сорттогу
адамдар («аял да инсан», «аял логикасы») 
катары классификациялоо. Кастык сексизм 
ачыктан-ачык дискриминация болуп саналат.

• Ак ниеттүү – аялдарды өзүнө кам көрө албаган
алсыз жан катары кароо. Мына ушул жерден
“эркек” жана “аял” кесиптери, кирешенин
айырмасы жана аялдарды басмырлаган жана
гендердик стереотиптерди азыктандырган
көптөгөн башка көрүнүштөр пайда болот.

Сексизм көрсөтүлгөн чөйрөлөр:
Динде –аялдардын диний уюмдарда жана үрп-
адаттарды өткөрүүдө кызмат орундарына ээ
болушуна, эркектер менен бирге сыйынуусуна
жана белгилүү күндөрү сыйынуучу жерлерге
баруусуна тыюу салуу.
Тарбиялоодо– балдарга алсыздык көрсөтүүгө, 
ыйлаганга, ал эми кыздарга шалаакы болууга, 
бактарга чыгууга тыюу салынат.
Жумушта- аял-кызматкерге күйөөсү бар деп
айлык маянасын көтөрбөй, ал эми эркек
кесиптешине үй-бүлөсүн бакканга муктаж деп
айлык маянасын көтөрүү.
Саясатта– мамлекеттик органдарда аялдардын
аздыгы «аялдын орду ашканада!»
Искусстводо –сойкулукту романтизациялоо, 
башка класстагы адам менен таанышуу
мүмкүнчүлүгү аркылуу жашоосун жакшы жакка
өзгөртүү катары кароо.
ЖМКда– мындай эт үчүн кызыңды турмушка
берсең боло тургандай деген эт бышырган
ресторандын жарнагы.



Гендердик стереотиптер
Сексисттик билдирүүлөр

Чыныгы маалымат (факт)

• Аялдын чачы узун, акылы кыска
• эркектер арасында өз жанын кыюунун деңгээли аялдарга караганда

жогору
• алтын баштуу аялдан, бака баштуу эркек артык
• аялдар эркектерге караганда үй жумуштарына көбүрөөк убакыт коротушат
• узун юбкачан аял - жакшы тарбияланган аял
• Кыргызстанда энелердин өлүмү жогору бойдон калууда
• жаңы төрөлгөн бала үчүн эң жакшы тамак - эне сүтү
• кош бойлуу аялдар зордук-зомбулуктун алдында көбүрөөк аярлуу
• эркектер мыкты саясатчылар
• аял эшек сымал, таяксыз тынчыбайт



Гендердик стереотиптер
Сексисттик билдирүүлөр
Чыныгы маалымат (факт)

• аял үчүн сен абдан жакшы айдоочусуң
• эркектер мыкты айдоочулар

• кыз хирургдун кесибин тандабашы керек, анткени ага табиятынан тез туура чечим кабыл
алуу кыйынга турат

• эркектерге салыштырмалуу аялдар атактуу хирург болуусу сейрек кездешет
• эң мыкты ашпозчулар – эркектер

• аял үчүн эң жакшы кесип бул тарбиячы же мугалим кесиптери
• аял, сенин ордуң ашканада!
• программист болуу аялдын иши эмес

• кыз хирург кесибин тандабашы керек, бул ыплас иш жана эркектер гана аткара алат
• кыздарды таарынтпаш керек, анткени алар дайыма алсыз болушат















https://kloop.kg/blog/201
8/10/19/pochemu-
nuzhno-protivostoyat-
obektivatsii-zhenshhin-v-
reklame/
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