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Аялдарга карата зомбулук 
боюнча гендердик сезимтал 
материалдарды даярдоо 
эрежелери



Эмне үчүн журналисттер аялдарга 
карата зордук -зомбулук тууралуу көп 
материал жазат?



Эмне үчүн журналисттер аялдарга 
карата зордук -зомбулук тууралуу көп 
материал жазат?

Кээ бир ЖМКлар хайп жаратып, жаңылык окуганы 
киргендердин санын көбөйтүүнү көздөшөбү? Же балким 
маселе такыр эле маалымат каражаттарында эмес, 
аялдарды зордук-зомбулуктан коргоо боюнча мамлекеттик 
механизмдер иштебей жатканындабы?
Үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук боюнча кырдаал 
өзгөрмөйүнчө, бийликтин өкүлү катары милиция “казан-аяк 
кагышат”, “эрди-катын урушат, эси жок киши болушат”, 
“баары бир жарашып аласыңар”ж.б. айтып, зордук-
зомбулукка көз жумган учурда журналисттер бул тууралуу 
жаза беришет.



Материалды жазууда эмнелерге көңүл 
буруу керек?

Эң негизги принцип - зыян келтирбе!!!
Жа бырлануучу ка нда й  сүрөттөлөт?
Агре ссордун/зордукчунун/өлтүрүүчүнүн а ра ке тте ри  
ка нда й  сүрөттөлөт?
Бийликтин үнү ка нча лык күчтүү ча гылдырылат?
Ма ка лада  зордук-зом булуктун систе м а луу м үнөзү 
тууралуу м аалым ат барбы же  жалгыз окуя катары 
сүрөттөлөбү?
Макалада  уш ундай  көйгөйү бар  аялга  жардам  бере  
турга н борборлордун конта ктта ры ба рбы?



Эмне үчүн журналисттер аялдарга 
карата зордук -зомбулук тууралуу көп 
материал жазат?
• Ма те риа лда  жа са лга н кылм ыш  үрөй  учура рлык, м а йда -

чүйдөсүнө че йин сүрөттөлгөн болсо, а нда  бул жөнүндө 
окурм а нды эске рте  турга н (дискле йм е р) коюу ке ре к. 
Ма те риа лда гы м а а лым а тта р  а да м ды окш ош , а за птуу 
эске рүүлөрүнө ка йта рып, өзүн жа м а н се зиш ин ш а ртта ш ы 
м үм күн. Окурм а нда рдын м а те риа лды окуу же  а нда н ба ш  
та ртуу боюнча  та ндоодосу болуш у ке ре к.

Дискле йм е рдин м иса лда ры:
Тасмада зомбулук кадрлары бар. Эгерде бул нерсе сизге жагымсыз сезимдерди 
тартууласа, көрүүдөн баш тарканыңыз оң.
Көңүл буруңуз. Макалада аялдын өлүмүнүн чоо-жайы камтылган.

https://ky.kloop.asia/2020/12/17/shrektin-erkegisi-zhalal-abadda-bir-ayaldy-sabagan-eki-ayal-besh-zhylga-kesildi/


Виктимблейминг деген эмне?



Виктимблейминг деген эмне?

Виктимблейминг - бул кылмыштын, кырсыктын 
же зомбулуктун ар кандай түрүнүн 
жабырлануучусуна каршы жасалган кылмыш 
үчүн толук же жарым-жартылай жоопкерчилик 
жүктөө, «сен өзүң күнөөлүүсүң» деген көрүнүш. 
Виктимблейминг жабырлануучуга же анын 
жакындарына «өлгөндүн үстүнө көмгөндөй» 
кылып, эки эселеп кайгы алып келет.



Бул баш сөздөн улам 
кандай ойлор жаралат?

Телефон аркылуу таанышкан: Аксыда 
окуучу кызды зордуктоого шектелген 
жигит кармалды



Бул баш сөздөн улам кандай 
ойлор жаралат?

Макаланын темасы эркектин 
кылмышынан окуучунун аракетине 
көңүлдү бурдурду. Кыз бала менен 
кантип таанышканын темага алып чыгуу 
менен жабырлануучуну сынга алууга 
шарт түзүлдү.



Бул баш сөздөн улам кандай 
ойлор жаралат?

Ысык -Көлдө пенсионер өз үйүндө 
зордукталды. Жабырлануучу аял 
кылмышкерди кечирди



Комментарийлерде макаланын алкагында социалдык тармактарда 
колдонуучулар тыянак чыгара башташты:

"Чоң эненин жолу болуптур" Тергөө экспериментин өткөрүүнү 
сурабады бекен?
«Эми үйлөнүшү керек, анткени тигини эч кандай дооматы жок"
«Ага жаккан окшойт"
«Жабырлануучу милициядан арызын албашы керек болчу. 
Ушундай принципсиздердин айынан кылмышкерлер ээн-эркин 
басып жүрүшөт.” “Балким, ушундай “кечиримдүү” адамдарга да 
айып салынышы керектир, жазаланышы керек?! Алар 
жазасыздыкты жайылткандай, кайсы бир мааниде ... "

Журналисттердин мындай мамилеси зордукталган аялды 
виктимблеймингге алып келген.



Кантип жакшыраак жазыш 
керек?

ЫСЫК-КӨЛ: СОТ ПЕНСИОНЕРДИ ЗОРДУКТАГАН 
КИШИНИ КООМДУК ЖУМУШ ЖАЗАСЫНА ТАРТТЫ



Эгер  чагылдыруу ыкм асын өзгөртсөң үз , анда  систем а  
коом ду зордуктаган кылм ыш керден коргобой  жатканына  
көң үл бурсаң ыз болот. Аял доом аттардан баш  тарта  алат, 
анткени  ал кысым га  алыныш ы м үм күн. Бирок бул 
м ам лекеттин өкүлү катары соттун зордуктаганга  жең ил 
өкүм  чыгарыш ы керек дегенди  билдирбейт.

Бул жерде көңүл соттун иш -аракеттерине бурулуп 
жатат. Ошондо социалдык тармактын 
колдонуучуларында «эмне үчүн адамды зордуктоо үчүн 
кылмышкер абака кесилбестен, коомдук жумуштар 
менен жазаланды?» деген суроо туюлушу мүмкүн.



Үй -бүлөлүк зомбулук жөнүндө 
кантип жазуу керек?
Жа бырлануучуну туура луу ба янда п жа тка нда , 
стереотиптерди , калыптанып калган эски  
түш үнүктөргө басым  жасабаң ыз. 

Миса лы: 

«Мончодон кеч келдиң». Ошто унаасы менен аялын 
сүйрөгөн киши кармалды

«Апама сөз кайтардың». Баткендин тургуну аялын сабоого 
шектелүүдө



Журналистте рдин м ате риалдарында  “туура  эм е с 
адам га  турм уш ка  чыгыптыр”, “ал күнөөлүү”, “өзү 
күнөөлүү”, “эм не  үчүн ажыраш пады же  ке тип 
калбады” де ге н сөздөр  болбош у ке ре к. Зордук-
зом булук кырдаалында  бир  гана  күнөөлүү болот –
кылм ыш туу араке тти  жасаган адам .
Үй -бүлөлүк зом булукту жаңжал же  үй -бүлөлүк чыр 
де п атоо болбойт. Пробле м анын систе м алуулугун 
көрсөтүү зарыл.

Үй -бүлөлүк зомбулук жөнүндө 
кантип жазуу керек?



Бул эки материалды салыштыргыла

Чүйдө аялын тирүүлөй жерге көмүүгө аракет кылган 
киши 280 саатка коомдук жумушка тартылды

«Майып бала төрөдүң». Баткендин тургуну күйөөсү 
сабаганын айтып чыкты



Проблеманын системалуулугун 
кантип көрсөтүү керек?

Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулук 
фактыларынын саны өсүүдө. Үй-бүлөлүк 
зомбулук көрсөткөндөрдүн саны.

Булак: Улуттук статистикалык 
комитет. Үй-бүлөлүк зомбулук 
көрсөткөндөрдүн саны ар 
дайым катталган үй-бүлөлүк 
зомбулуктан азыраак. 
Алардын санына зомбулук 
кылгандыгы үчүн ордер 
жазылгандар гана кирет..



Эмне үчүн аялдарга зомбулук 
кылган адамдан кетип калуу 
кыйын?

Зомбулук

Физикалык Сексуалдык

Психикалык Экономикалык



Эмне үчүн аялдарга зомбулук 
кылган адамдан кетип калуу 
кыйын?

Аял да йым а  эле  зом булукка  учура п жа тка нын 
түш үнө бе рбе йт;
Аял ким дир  бирөөдөн жа рда м  суроодон коркот;
Тууга нда рынын колдоосун се збе йт;
Ка ржынын же тиш сиздиги ;
Аялда р  м илицияга  иш е нбе йт;
Аялда р  а жыра ш чу күйөөсү а нын а ртына н түш үп 
жа ш оо бе рбе йт де п коркуш а т. 



Зордуктоо жөнүндө кантип 
жазуу керек?

Зордуктоо эч  качан катнаш же  туруксуз 
мамилени билдирбейт. Бул зордук-зом булук 
колдонулган кылм ыш  жана  аны жасаган адам  
жоопко тартылыш ы керек. Зордуктаганды 
өнөктөшү , сүйгөнү ж.б. дебеш  керек. Ош ондой  эле , 
жаш ы жете  элек кыздар  "жыныстык катнашта" 
боло албайт жана  алардын бойго жеткен "секс 
өнөктөшү" боло албайт, анткени  бул сексуалдык 
зом булук жана  бул адам дар  зордукчулар .



Бул жерде эмне туура эмес?
Кызды 
зордуктагым 
келди, анткени 
ал тамеки чегет 
жана ичкилик 
ичет - КРдагы 
криминалдык 
окуялар



Зордуктоо үчүн жоопке рчиликти  
жа бырлануучуга  жүктөбөш  ке ре к –
журналисттер  зордуктаган адам дын эм не  
себептен м ындай  кылганын издебеш и керек. 
Себеп катары көбүнчө аялдын ачык кийингени , 
мас болгондугу, зордуктаган адамды 
азгырганы, көчөдө түндө жүргөнү, унаага өзү 
отурганы ж.б.у.с. зордук-зом булукту м ында й  
не гизде  а ктоого болбойт.



Кийген кийим зордуктоого себеп 
болушу мүмкүнбү?









Мажбурлап никеге туруу үчүн ала 
качуу жөнүндө кантип жазуу 
керек?

Никеге  м ажбурлап тургузуу уурдалган кызды 
болочок келинчеги  же  сүйгөнү деп жазбаган 
оң . Кыз ала  качууну кыргыздын салты деп 
сыпа ттоо да  туура  эм ес.

Макалада  адамды никеге туруу максатында 
уурдоо кылм ыш  экенин түш үндүрүп коюу 
зарыл. Ала  качкан адам ды болочок күйөөсү 
же  болочок жолдош у деп айтуунун кереги  
жок.



Мажбурлап никеге  туруу үчүн ала  

качуулар  тууралуу м атериалдарда  эм не  

үчүн кыз ала  качкан адам дын үйүндө 

калганын түш үндүрүп берүү зарыл. 

Көбүнчө кыз өз  өм үрүн сактап калгысы 

келгендиктен болот.



Ала  качкан адам  кызды «аны менен калып, 
башкага барбасын деп» зордукташ ы м үм күн. 
Кыргызстанда  кыздык куль т бар  болгондуктан, ала  
качкан адам  кызды сөзсүз  түрдө анын аялы 
кылынуу көздөп, м ындай  түш үнүктү өз  
кызыкчылыгына  пайдаланат.
Ала  качууну эч  качан ром антикалоого болбойт. Бул 
жерде  жабырлануучу м илицияга  ала  качуу үчүн 
гана  эм ес, зордуктоо боюнча  да  кайрыла  аларын 
окурм андарга  түш үндүрүү керек.



Бул роликтерде эмне туура 
эмес?

h ttps:/ /www.you tu be .com /wa tch ?v=qe bckJZI_h U

h ttps:/ /www.you tu be .com /wa tch ?v=j7r6U7SBOkU

https://www.youtube.com/watch?v=qebckJZI_hU
https://www.youtube.com/watch?v=j7r6U7SBOkU


АЛ «АПА!» ДЕП КЫЙКЫРГАН

https://www.youtube.com/watch?v=uMSVlG7CtY8
https://www.youtube.com/watch?v=uMSVlG7CtY8




Аялдардын өлтүрүлүшү 
жөнүндө кантип жазуу керек?





Өлтүрүлгөн аялды каза  болгон 
а ял эм ес, өлтүрүлгөн, киши 
колдуу болгон аял деш  керек –
каза  болду дегенде  кокусунан же  
кырсыктан улам  өлдү деген ой  
келет. Эркектер  аялдарды 
көбүнесе  атайылап өлтүрүш өт.



Аял өлтүрүүнү фем идиц деп атоо.
Кыргызстанда  аялдарды өлтүрүү фактыларынын 
көбү үй -бүлөдөгү зордук-зом булуктан болуп, 
аялдарды жакындары өлтүрүш өт. Үй -бүлөлүк 
зом булуктан улам  киш и өлтүрүү фем ицид болуп 
эсептелет.

Адатта аял кишинин эркек киши тарабынан өлтүрүлүшү фемицид 
деп аталат. Мындай кадамга эркектер кыз -келиндерди жек 
көргөндүктөн, гендердик басмырлоонун натыйжасында жана/же 
мамлекет гендердик зордук -зомбулукка билип туруп көз жумуп 
койгон учурларда барышат.



Бул баш сөздүн эмнеси 
туура эмес?

Сокулукта эркек киши аялын өлгүчө сабаган. Буга кызганыч 
себеп болгон

Беш баланын атасы аялын уй үчүн өлтүргөн



Биз а грессордун аракеттерин 
ром антикалаш тырууга  жол бербеш ибиз керек. 
Ош ондой  эле  а да м  өлтүрүүнүн “себептери”, 
“мотивдери” жөнүндө жа зба ң ыз. Мында й  
сүрөттөм ө а ял киш и колдуу болбош у үчүн бир  
нерсе  кылыш ы керек деген стереотипти  
бекем дейт. Киш и өлтүрүүнүн себеби  катары 
көрө албастыктын айтылуусу окурм анды адам  эч  
нерсеге  күнөөлүү эм ес, эм оцияга  алдырган 
де ге н ойго түртүш ү м үм күн. Антке ни  а да м  
өм үрүн кыюуга  эч  кайсы нерсе  себеп болуш у 
м үм күн эм е с.



“Кумардын кылмышы”, “көрө албастыктын 
негизинде” деп жазуунун кереги  жок, анткени  бул 
а грессорду актайт. Журналисттер  көң үлдү зордук-
зом булуктан баш ка  жакка  бурган ш ылтоолорду же  
«м отивдерди» (ичкилик, баң гизат, м уш таш , көрө 
албастык, ажыраш уу, иш еним сиздик ж.б.у.с.) 
издебеш и керек. Гендердик зомбулуктун себеби –
кээ бир эркектер аялдарга  көзөмөл жана 
үстөмдүк гана кылууну максат кылганында.



Изилдөө: Журналисттер 
аялдардын өлтүрүлүшү 
жөнүндө кантип жазышат

Орус тилдүү ЖМКнын журналисттеринин көбү “бийлик үнү” 
аркылуу кылм ыш керди  актап, коом догу зордук-зом булук 
көйгөйүнө карата  м ам илени  норм а  катары калыптандырууда .

Кээде  м ассалык м аалым ат каражаттары кылм ыш кердин 
позитивдүү портретин чагылдырып, анын аракетин актап, а га  
социалдык капитал кош от.

Эгерде  ал спирт ичим диктерин ичсе , эркекти  таш тап кеткиси  
келсе , кызганычты пайда  кылса  кылм ыш  үчүн жоопкерчилик 
жабырлануучуга  жүктөлөт.

https://lr.7x7-journal.ru/femicid/


Эмне үчүн бул жаңы кылмыштардын 
жасалышына түркү болушу мүмкүн?

Жа лпыга  м а а лым доо ка ра жа тта ры а ялда рды өлтүрүү ыкм а ла рын 

ча гылдырып, бул кылм ыш та рга  те рс ба а  бе риш пе йт.

Жа лпыга  м а а лым доо ка ра жа тта рында  ке ң ири  жа йылга н кылм ыш  

ыкм а сы а ны тууроого а лып ке лиш и м үм күн.

Туура га н кылм ыш ке рле р  же  кылм ыш тын кээ бир  ком поне нтте рин 

(ыкм а , курм а ндыкты та ндоо, өлтүрүү кура лы, жа йга ш ка н же р  ж.б.) 

ка йта ла йт, же  ба а рын м а йда -чүйдөсүнө че йин ка йта ла йт. Ош он үчүн 

киш и өлтүрүү ка нтип жа са лга нын м а йда -чүйдөсүнө че йин а йтпа й  эле  

койгон оң .



Ар дайым кылмышкер күнөөлүү

https://kloop.kg/blog/2022/02/02/vsegda-vinovat-prestupnik-eldana-foureyes-obyasnila-pochemu-nelzya-opravdyvat-nasilnika/
https://kloop.kg/blog/2022/02/02/vsegda-vinovat-prestupnik-eldana-foureyes-obyasnila-pochemu-nelzya-opravdyvat-nasilnika/


Сүрөт жарыялоодо коюлган 
талаптар

Үрөй  учурган сүрөттөр  жана  видеолор  
басылм анын трафигин гана  көбөйтөт.
Бул “зыян кылба” принцибине  карам а -карш ы 
болуш у м үм күн.
Мыкаачылыкты жана  зордук-зом булукту 
көрсөтүүдө аш ыкча  сенсациядан, 
натура лизм ден алыс болуу керек.



Кандай кылбаш керек



Эмпатия көрсөтө алгандай 
болгула

Жабырлануучу анын көгөргөн 
жүзүн жаңылыктардан 
көргөндө кандай сезимде болот 
деп ойлойсуз?



https://24.kg/proisshestvija/227561_vbishkeke_jenschinu_jestoko_izbil_byivshiy_muj_militsiya_vozbudila_delo/
https://24.kg/proisshestvija/227561_vbishkeke_jenschinu_jestoko_izbil_byivshiy_muj_militsiya_vozbudila_delo/


Төмөнкүлөр бар жерде сүрөттү 
колдонбогонуңуз жакшы:

1. Киш и өлтүрүүчү куралдарын
2. Канды
3. Өлүктөрдү жана  өлүктүн бөлүктөрүн
4. Кан м е не н сахналаш тырууну, м уш тум , зордукчунун тап 
бе рүсүн, жабырлануучу аялдын запкы че гип жатканын
5. Не гизги  иллюстрация катары жабырлануучунун 
социалдык тарм актардагы интим дик сүрөттөрүн, 
жабырлануучунун балдарынын, баш ка  туугандарынын 
сүрөттөрүн
6. Жылаң ач  аялдарды
7. Фарш  м е не н эт туурагычты, коркунучтуу куурчактарды



Кандай сүрөттөрдү жарыялоого 
болот?

1. Зордук-зом булукка  же  киш и өлтүрүүгө ш ектелген адам ;

2. Жабырлануучунун жүзү (жаракаттары жок болсо)

4. Жогорудагы тизм еден эч  нерсе  жок болсо, окуя болгон жер

5. Жабырлануучунун/ки ш и өлтүрүүчүнүн жана /же  а грессордун/канкордун 
үйүнөн сүрөттөр

6. Күбөлөр , м илиция кызм аткерлери , кош уналар  , туугандары (алардын 
м акулдугу м енен)

7. Атайын кызм аттын унаалары (ном ерсиз)

8. Аялдарга  карата  зордук-зом булукка  карш ы нааразылык акциясынан 
сүрөттөр , ш ам дар  жана  гүлдөр

9. Милиция денени  тегеректеп турган контур .



Провокациялык сүрөттөр  жана  видеолор , баш  
сөздөр  жана  лидерлер  журналистикада  кең ири  
колдонулат. Үй -бүлөлүк жана  баш ка  гендердик 
зом булук тем асындагы м атериалдарда  да  байм а -
бай  кездеш ет. Мындай  чагылдыруу м аселени  
чечпейт, а га  коом чулуктун көң үлүн көбүрөөк 
бурбайт жана  жабыркагандарга  жардам  бербейт. 
Тескерисинче , «тескери  натыйжага» себеп болот.

Мыкаачылыкты, зордук-зом булукту көрсөтүүдө 
аш ыкча  сенсациядан, натурализм ден алыс болуу 
керек.
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