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Долбоор жөнүндө 
 
«ДаткАйым – Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!» долбоору билим берүү, 
массалык маалымат каражаттар чөйрөсүндөгү гендердик жана социалдык 
дискриминацияны пропагандалоону жоюу аркылуу, ошондой эле 5- Туруктуу өнүгүү 
максатына ылайык гендердик дискриминацияга натыйжалуу жана жемиштүү 
таасир этүү аркылуу коомдо терең тамырын жайган патриархалдык жүрүм-
турумдун өзгөрүүсүнө көмөктөшүүнү көздөйт. Долбоор мамлекеттик органдарды, 
жарандык коомдук уюмдарды, билим берүү уюмдарын, массалык маалымат 
каражаттарын гендердик теңчиликти жайылтууда колдоого жана гендердик 
басмырлоону алдын алууга, коомдун бардык деңгээлинде гендердик позитивдүү 
маалыматтарды жайылтууга багытталган. 
 
«ДаткАйым – Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!» долбоору 2019-2022-
жылдары “Социалдык технологиялар агенттиги” коомдук уюму (Кыргыз Республикасы) 
жана “Данило Долчи” чыгармачыл өнүктүрүү борбору (Италия) тарабынан Европа 
Биримдигинин каржылык колдоосу менен ишке ашырылат. (Демократияны жана адам 
укуктарын колдоонун Европалык инструменти – 2018-2019-жылдары Кыргызстанды 
колдоонун мамлекеттик программасы). 
 
АРТЫКЧЫЛЫКТУУ БАГЫТТАР 
 
Стереотиптерден эркин билим берүү 
Стандарттарды жана окуу-усулдук комплекстерди гендердик жана дискриминацияга 
каршы экспертизадан өткөрүүгө колдоо көрсөтүү жана Кыргыз Республикасынын 
билим берүү кызматкерлеринин гендердик компетенттүүлүгүн жогорулатуу. 
 
Гендердик сезимтал ЖМК Стандарттары 
Кыргызстанда гендердик сезимтал журналистиканын стандарттарын иштеп чыгууга 
жана жайылтууга көмөктөшүү, Жогорку окуу жайларга журналистика боюнча 
адистерди даярдоодо бул стандарттарды колдонуу боюнча усулдук колдоо көрсөтүү, 
массалык маалымат каражаттары, гендердик эксперттер жана бейөкмөт уюмдардын 
ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу. 
 
Гендердик саясатты ишке ашыруу боюнча кызматташуу 
Гендердик маселелер боюнча жооптуу министрликтердин, ведомстволордун, 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын адистеринин потенциалын 
жогорулатуу жана, гендердик күн тартибин илгерилетүү максатында мамлекеттик 
органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен натыйжалуу өз ара 
аракеттенүү үчүн жарандык коомдук уюмдардын потенциалын чыңдоо аркылуу 
улуттук жана жергиликтүү деңгээлде гендердик басмырлоону жана зомбулукту алдын 
алуу, ага таасир этүү боюнча ведомстволор аралык кызматташууну колдоо. 
 
 

 



Долбоордун продукттары жана жыйынтыктары: 

 

➢ Долбоордун артыкчылыктуу багыттары боюнча гендердик изилдөөлөр жана 
аналитикалык серептер; 

➢ Артыкчылыктуу багыттардын алкагында гендердик маселелерди жөнгө салуучу 
ченемдик укуктук документтер; 

➢ Долбоордун максаттуу топтору үчүн кыргыз жана орус тилдеринде методикалык 
колдонмолор, окуу куралдары; 

➢ Кыргыз жана орус тилдериндеги тренингдик модулдар, окутуучу курстар, анын ичинде 
онлайн форматта; 

➢ Кыргыз жана орус тилдеринде видеороликтер, маалымат жана билим берүүчү 
материалдар, маалыматтык кампаниялар жана акциялар; 

➢ Бардык деңгээлде натыйжаларды жайылтуу жана максаттуу топторду тартуу боюнча 
иш-чаралар.   

 

 Алдыңкы тажрыйбалар жыйнагы. Киришүү. 
 

Төмөнкү документте Кыргызстандын жана Европанын алдыңкы тажрыйбаларын 
чогултуу процессинин жыйынтыгы көрсөтүлгөн, анын максаты «ДаткАйым – 
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү» долбоорунун стандарттык моделин иштеп 
чыгуу болуп саналат! (EuropeAid - Демократияны жана адам укуктарын бекемдөө 
боюнча европалык демилге (EIDHR) - Балтика деңизинин жээгиндеги мамлекеттердин 
кеңеши (CBSS) Кыргызстан үчүн 2018 - 2019). 
Бул негизги натыйжалардын бири - А1. Бардык деңгээлдеги гендердик теңчиликке 
жетишүү процессинин типтүү моделин иштеп чыгуу документине ылайык A1.1 - 
Процессти пландаштыруу үчүн колдонмолорду даярдоо жана A1.2 - 
Институционалдык, билим берүү жана коммуникация деңгээлинде гендердик 
теңчиликке жана дискриминацияга жетишүү үчүн болгон жол-жоболор, 
интервенциялар жана демилгелер боюнча мыкты тажрыйбаларды чогултуу. 

Кийинки барактарда «ДаткАйым – Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү» 
долбоору кийинки жылдарда иштей турган 4 сектор боюнча отчет түрүндө Алдыңкы 
тажрыйбалар жыйнагы берилген. Ар бир сектордо 4 алдыңкы тажрыйба берилген: 
Кыргызстандын улуттук контекстинен алынган кээ бир сабактарды аныктоо үчүн 
Кыргызстанда ишке ашырылган эки мыкты тажрыйба жана Европа өлкөлөрүнө 
тиешелүү эки тажрыйба. Бул мыкты тажрыйбаларды талдоонун жыйынтыгы бул анын 
негизинде долбоордун кийинки, 2022-жылга чейин фазасы үчүн негизги компас боло 
турган Стандарттык моделди (A1.4) иштеп чыгуу. 
 
 

Бул изилдөөдө европалык контекстке карата колдонулган Гендердик теңчиликтин 
индекси боюнча кошумча маалымат 
Бул изилдөөдө тандалып алынган өлкөлөрдүн көбү Европадан экенин эске алып, жана 
бул изилдөөнүн бардык өлкөлөрүндөгү гендердик теңчиликтин абалын объективдүү 



чагылдыра ала турган системаны тандоо үчүн, Европанын эң алдыңкы тажрыйбаларын 
балоо үчүн Европа Биримдигинде гендердик теңчиликке байланыштуу көптөгөн 
аспектилер боюнча прогрессти өлчөө куралы катары Гендердик теңчиликтин индекси 
тандалган. Ал гендердик теңчиликти илгерилетүүгө, анын ичинде Европа 
Биримдигинин бардык саясаттарында гендердик теңчиликке жетүү стратегиясына 
жана гендердик дискриминацияга каршы күрөшкө, ошондой эле Европа Биримдигинин 
жарандарынын гендердик теңчилик жаатындагы маалымдуулугун жогорулатууга 
салым кошуу үчүн түзүлгөн Гендердик теңчилик боюнча Европа институту (EIGE)1 
тарабынан иштелип чыккан.  
Индексте 1ден 100гө чейинки масштабтагы өлчөм колдонулат, 1 - толугу менен 
теңсиздик бар экенини билдирет жана 100 - толугу менен теңчилик бар экенин 
билдирет. 
Упайлар аялдар менен эркектердин ортосундагы ажырымга жана алты негизги 
чөйрөсүндөгү жетишкендиктердин деңгээлине карай бөлүштүрөт (алардын баары 
кийинки изилдөөдө берилбейт, бирок алардын көбү изилдөөнүн тандалган 
багыттарына абдан манилүү): 
• жумуш 
• акча 
• билим 
• убакыт 
• бийлик 
• ден соолук 
Андан тышкары, акыркы берилген упайларга таасирин тийгизбеген эки кошумча аймак: 
• аялдарга карата зомбулук 
• кайчылаш теңсиздиктер 
 
Кайчылаш теңсиздиктин чөйрөсү гендердик теңсиздиктин жаш курагы, 
майыптыгы/жөндөмдүүлүгү, жарык дүйнөгө келген өлкөсү, билими жана үй-бүлө түрү 
менен айкалышып кандайча көрүнөрүн көрсөтөт. Аялдарга карата зомбулук чөйрөсү 
аялдарга карата зомбулук тажрыйбасын өлчөйт жана талдайт. 
Бул изилдөө үчүн 2019-жылдагы Гендердик теңчиликтин индекси колдонулат, ал 
Европа Биримдигинде саясий мааниге ээ болгон жумуш жана жеке жашоо ортосундагы 
балансты сактай билүү маселесине көп көңүл бурулат. Индексте эске алынган жумуш 
менен жеке жашоо балансына байланыштуу көрсөткүчтөрдөн тышкары (мисалы, 
жумуш, убакыт жана билим чөйрөлөрү боюнча),  тематикалык  акцент кошумча жумуш 
менен жеке жашоо балансын баалоо тутумунда кошумча индикаторлорду көрсөтөт. 
Жумуш менен жеке жашоо балансын сактоону баалоо системасы ишмердүүлүктүн үч 
кеңири чөйрөсүнө багытталган: акы төлөнүүчү жумуш, акы төлөнбөгөн жумуш 
(камкордук) жана билим берүү жана окутуу. Ал алты конкреттүү багыт боюнча он беш 
индикаторду көрсөтөт: 
• бала багуу боюнча өргүү жөнүндө жобо; 
• балдарды багуу жана балдарды багуу боюнча кызматтар; 

                                                      
1 https://eige.europa.eu/ 

https://eige.europa.eu/


• карыларга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга бейформал 
кам көрүү, узак мөөнөттүү кам көрүү; 
• транспорт жана инфраструктура; 
• ийкемдүү иш графиктери; 
• өмүр бою билим берүү. 
Акырында, учурдагы отчеттогу европалык жакшы тажрыйбалардын көбү Европалык 
Гендердик Теңчилик Институту (www.eige.europa.eu) тарабынан аныкталган, анын веб-
сайты дайыма жаңыланып тургандыктан кеңеш алуу үчүн сунушталат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Алдыңкы тажрыйбалар жыйнагы - Отчет 

А. ЖМК 

Кыргызстан 

Кейс A-1. Гендердик сезимтал ЖМКлары 
Гендердик сезимтал маалымат каражаттарын өнүктүрүү Кыргызстан үчүн 

актуалдуу маселе. Ошентип, 2020-жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүүнүн 
Улуттук стратегиясы жана 2018-2020-жылдарга гендердик теңчиликке жетишүү боюнча 
Улуттук иш-аракеттер планы төмөнкү иш-чараларды камтыйт: 
31.3. Гендердик сезимтал журналистиканын стандарттары боюнча методикалык 
колдонмону иштеп чыгуу 
31.4. ЖМК кызматкерлерин гендердик сезимтал журналистиканын стандарттарына 
гендердик окутуу 

Кесиптик гендердик коомчулуктун көз карашы боюнча Кыргызстанда кайсы 
ЖМКлар гендердик сезимтал экенин аныктоо үчүн 100 коомдук уюмдардын жана ар 
кайсы аймактардан гендердик эксперттердин жана активисттердин арасында 
сурамжылоо жүргүзүлгөн. Сурамжылоодо ар кандай ЖМКлар менен өз ара аракеттенүү 
боюнча өздөрүнүн тажрыйбасына таянып жана ЖМКнын гендердик сезимталдыгын 
аныктоо үчүн төмөнкү критерийлерди колдонуу менен гендердик сезимтал ЖМКны 
атап берүү сунушталды: 

• ЖМК материалдарды чагылдырууда гендердик мамилени колдонот; 
• ЖМКларда гендердик теңчилик, аялдардын, балдардын жана башка аялуу 

топтордун укуктарын коргоо маселелери көп чагылдырылат; 
• ЖМК өз материалдарында гендердик маселелерди туура чагылдырат; 
• ЖМКлар өлкөдөгү гендердик күн тартибин жайылтууга өзгөчө көңүл бурат; 
• ЖМК аялдардын позициясын жана өлкөдөгү гендердик кырдаалды объективдүү 

чагылдырат. 
Сурамжылоого жалпысынан 100 уюм жана эксперттер катышып, анын 78% аялдар, 

22% эркектер болгон. Жашы боюнча респонденттердин эң көп үлүшү 31-40 жаштагылар 
(27%) жана 20-20 жаштагылар (26%), 41-50 жаштагылар - 23%, 51-60 жаштагылар - 19%; 
эң азы 61 жаштан жогоркулар – 4% жана 20 жашка чейинкилер (1%). 

Респонденттердин билим деңгээли кыйла жогору болгон: 52% жогорку билимдүү 
жана 38% магистратура/PhD даражасына ээ. 

Бардык респонденттер социалдык тармактардын активдүү маалымат 
колдонуучулары жана ЖМК менен иштөө тажрыйбасы бар. Алсак, респонденттердин 
76% үчүн социалдык тармактар негизги маалымат булагы болуп саналат, андан кийин 
интернет-басылмалары - 62%менен, респонденттердин 50%ы расмий сайттардан, 
мамлекеттик басылмалардан маалымат алышат; 48%ы - салттуу маалымат 
каражаттарынан (радио/ТВ/пресса): 

 



 
 
Кыргызстандагы гендердик/аялдар кыймылынын өкүлдөрү кайсы ЖМКны 

гендердик позитивдүү деп эсептейт деген негизги суроого, эң көп жооптор - “Азаттык”, 
“Клооп” жана “Кактус Медиа” болду: 

 

 
 
  
Чынында эле, сурамжылоого катышкан алдыңкы үч ЖМК – “Азаттык”, “Клооп” жана 

“Кактус Медиа” көбүнчө гендердик теңчилик, аялдардын, балдардын жана башка 
аялуу топтордун укуктарын коргоо маселелерин чагылдырып, атайын репортаждарды 
жасап, өзүнчө программаларды, макалаларды ушул темага арнашат. жана жалпысынан 
алганда, алар аялдардын позициясын жана өлкөдөгү гендердик кырдаалды 
объективдүү чагылдырат, гендердик материалдарды туура көрсөтүп, аялдарга тигил же 
бул маселе же тема боюнча өз көз карашын билдирүүгө мүмкүнчүлүк берет. 
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Kloop гендер боюнча өзүнүн жаңылыктарынан жана аналитикалык 
басылмаларынан тышкары, ошондой эле атайын гендердик долбоорлордун 
демилгечиси болуп саналат, мисалы: 

 «Кыздар, келгиле биринчи кыргыз спутнигин куралы!» - 
https://kloop.kg/kyrgyz-space-program-for-girls/  

Долбоор жөнүндө «Клооп» сайтында: «Кыргызстандык кыздардын тобу өз өлкөсүнүн 
биринчи спутнигин курганы жатат. Муну Кыргызстанда башка эч ким жасабагандыктан, 
алар инженердик негиздерден тартып орбиталык учуулардын физикасына чейин 
окутулушу керек. Бул үчүн спутниктик инженерия мектеби ачылган. 
Биз кыздар тобу чындап эле тарыхта боло турган чөйрөнү түзгүбүз келди. Ошону менен 
бирге ал бардык мүмкүн болгон стереотиптерди жана клишелерди талкалап, 
Кыргызстандагы калган (балким бүткүл дүйнөдөгү) кыздардын эң фантастикалык 
кыялдарын ишке ашырууга шыктандырат. 

Эгерде анын бардык тургундары жынысына, расасына жана социалдык тегине 
карабастан бүткүл дүйнөнү жаратып, ойлоп таап, өз ачылыштары менен таң калтырса, 
Кыргызстан бир топ алдыңкы жерге айланат деп ишенебиз. 

Кыргыздын биринчи спутнигин кура турган кыздар кооз өлкөбүздүн бардык жаштарына 
үлгү болушун каалайбыз.» 

 

 «Аны баары бир өлтүрмөкмүн». Кыргызстандагы фемицид тууралуу 
«Клооптун» изилдөөсү- https://ky.kloop.asia/2020/12/17/kyrgyzstandagy-
femitsid/  

Бул материал дата-журналистика боюнча эл аралык The Sigma Awards 2021 конкурсунда 
жеңишке жетишти. 
*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. 
Фемицид эркек аялдан жогору турат деген идеядан келип чыгат, мисалы, аял кишини 
өз менчиги катары көрүүдөн улам пайда болот. Көбүнчө, фемицид стереотип болуп 
калган гендердик ролдорго баш ийдирүүгө мажбурлоодо — эркек кандай десе аял өзүн 
ошондой алып жүрүшү керек, ошондой кийиниши керек дегенден келип чыгат. 
 
Фемициддин негизги критерийлерине аялдар экинчи сорттогулар деген идеянын, 
кызгануунун, маданий эрежелердин («аял кылышы-кылбашы керек»), жыныстык 
мамиледен жана никеге туруудан баш тартуунун, ала качуунун негизинде, эркек киши 
менен кандайдыр бир мамилени токтотуу учурундагы жана башка ушундай себептүү 
өлтүрүүлөр кирет. 
 
«Клооптун» журналисттери Кыргызстандагы фемицид көрүнүшүн чагылдырып берүү 
үчүн киши өлтүрүүлөрдүн статистикасын талдап, 54 миңден ашуун криминалдык пресс-

https://kloop.kg/kyrgyz-space-program-for-girls/
https://ky.kloop.asia/2020/12/17/kyrgyzstandagy-femitsid/
https://ky.kloop.asia/2020/12/17/kyrgyzstandagy-femitsid/


релиздер менен жаңылыктарды изилдеп чыкты. Жыйынтыгында алар Кыргызстанда 
аялдарды көбүнесе күйөөлөрү, жыныстык өнөктөштөрү өлтүрөрүн, ал эми фемицид 
түздөн-түз үй-бүлөлүк зомбулуктун кесепети экенин аныкташты. 
Үй — аялдар үчүн эң эле кооптуу жайлардын бири 
Гомицид* тууралуу 2019-жылы жүргүзүлгөн глобалдык изилдөөгө ылайык, аял киши 
менен эркек кишини өлтүрүү себептери бири-биринен кескин айырмаланат. Эркек 
кишини өлтүрүү көбүнчө «көчөдө» уурдоо, карактоо жана башка кылмыштар учурунда, 
ошондой эле куралдуу жаңжал маалында болот. Ошол эле учурда кыз-келиндерди 
негизинен үйүндө жакын өнөктөштөрү, мисалы, күйөөлөрү, ойноштору, жолдоштору 
өлтүрүшөт. Дүйнө боюнча өлтүрүлгөн аялдардын дээрлик 60%ы жыныстык 
өнөктөштөрү тарабынан өмүрү менен кош айтышкан. 
«Үй — аялдар үчүн эң эле кооптуу жайлардын бири. Гендердик стереотиптердин жана 
теңсиздиктин натыйжасында кыз-келиндер үй ичинде кыйынчылыктарга дуушар 
болушат», — деп айтылат UNODCдун дүйнөлүк гомицид боюнча баяндамасында. 
 
Клооп жүргүзгөн талдоо Кыргызстанда дагы ушундай эле кырдаал бар экенин көрсөтөт. 
Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, дээрлик он жыл ичинде «Адам өлтүрүү» 
беренеси боюнча аялдардын киши колдуу болгонуна байланыштуу 762 кылмыш иши 
козголгон. Бул өлтүрүүлөрдүн көбүн эркектер кылган — орточо эсеп менен ал он 
кылмыштын сегизин түзөт. Ошол эле учурда эркектерди да, аялдарды да өлтүрүү 
учурларынын 10%ын аялдар жасашат жана негизинен алар мындай кадамга 
эркектерден коргонуп жатып барышат. 
 

 «Аялдарга эмне жок?» «Клооптун» өкмөттөгү теңсиздик жөнүндө 
изилдөөсү- https://ky.kloop.asia/2021/12/21/ayaldarga-emne-zhok-klooptun-km-
tt-g-te-sizdik-zh-n-nd-izild-s/  

 
 

Кейс A-2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин (Парламентинин) аял-
депутаттарынын ишмердүүлүгүнүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин расмий 
сайтындагы гендердик портрети  
 
Кыргыз Республикасынын Конституциясы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши - 
Кыргыз Республикасынын Парламенти - мыйзам чыгаруу бийлигин жана өз ыйгарым 
укуктарынын чегинде контролдоо функцияларын жүзөгө ашыруучу жогорку 
өкүлчүлүктүү орган экендигин аныктайт. 
2017-жылы Европа Биримдиги тарабынан каржыланган жана «Акыйкат шайлоо үчүн!» 
Бейөкмөт уюмдары Консорциуму тарабынан ишке ашырылып жаткан «Кыргыз 
Республикасынын шайлоо системасын реформалоо боюнча жарандык коомдун 
демилгелери» долбоорунун алкагында биринчи жолу гендердик мониторинг 
жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин расмий сайтына 
http://kenesh.kg)   талдоо жүргүзүү аркылуу Кыргыз Республикасынын Парламентинин 
ишмердүүлүгүнө жүргүзүлүп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин расмий 

https://ky.kloop.asia/2021/12/21/ayaldarga-emne-zhok-klooptun-km-tt-g-te-sizdik-zh-n-nd-izild-s/
https://ky.kloop.asia/2021/12/21/ayaldarga-emne-zhok-klooptun-km-tt-g-te-sizdik-zh-n-nd-izild-s/
http://kenesh.kg/


сайтындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аял-депутаттарынын 
ишмердүүлүгүнүн гендердик портрети сунушталды.  
Жогорку Кеңештин веб-сайты (http://kenesh.kg/ru) парламенттин ишмердүүлүгү 
жөнүндө расмий маалымат булактарынын бири болуп саналат жана парламенттин 
жана парламенттин депутаттарынын иши, анын ичинде депутат-аялдардын форумунун 
иш-чаралары жөнүндө зарыл жана толук маалыматты камтыйт. 
Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамдары жана эл аралык милдеттенмелери 
саясий катышуу чөйрөсүндө аялдар менен эркектер үчүн бирдей укуктарды жана 
бирдей мүмкүнчүлүктөрдү кепилдейт. Кыргыз Республикасынын Конституциясында 
жалпысынан гендердик теңчилик: « Кыргыз Республикасында эркектер менен аялдар 
бирдей укуктарга жана эркиндиктерге, аларды ишке ашыруу үчүн бирдей 
мүмкүнчүлүктөргө ээ» деп жарыяланган. Ошол эле учурда өлкөнүн башкы мыйзамында 
төмөнкү маанилүү укуктук ченемдер белгиленген: «Мамлекет мыйзамда белгиленген 
ар кайсы социалдык топтордун мамлекеттик органдардагы жана жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарындагы, анын ичинде чечим чыгаруу деңгээлинде 
өкүлчүлүгү үчүн шарттарды түзөт» жана « Эл аралык милдеттенмелерге ылайык ар 
кайсы социалдык топтор үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылууга багытталып, 
мыйзамда белгиленген атайын чаралар кодулоо деп эсептелбейт». 
Ошондой эле “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей 
мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамында (11-беренеси) дагы каралган “Кыргыз Республикасынын жарандарынын 
шайлоо укугу жана мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу 
органдарына шайлоолорго даярданууга, катышууга жана өткөрүүгө байланышкан 
алардын кепилдүү мамилелери, ошондой эле гендердик өкүлчүлүктүн сакталышында 
саясий партияларга дем берүү жана колдоо чаралары Кыргыз Республикасынын 
шайлоолор жана партиялар жөнүндө мыйзамдары менен белгиленет”. 
Ошентип, 2007-жылы шайлоо мыйзамдарында белгиленген императивдик талаптар 
«бир жыныстагы талапкерлердин 70 пайыздан ашпоосун, мында саясий партиялардан 
көрсөтүлгөн аял жана эркек талапкерлердин тизмесиндеги кезектешүү айырмасы үч 
позициядан ашпоосун» («Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 60-беренесинин 3-бөлүгү) Парламентте аял-
депутаттарынын өкүлчүлүгүн олуттуу түрдө жакшыртууга мүмкүндүк берди: 
 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги аялдардын өкүлчүлүгү: 
 

Жылдар Депутаттардын 

жалпы саны (адам) 

Алардын ичиндеги аялдардын саны 

адам % 

Гендердик квоталар КОЛДОНУЛБАГАН шайлоолор 

1995 105 5 4,7 

2000 105 7 6,8 

2005 75 0 0 



Гендердик квоталар КОЛДОНУЛГАН шайлоолор 

2007 90 23 25,5 

2010 120 28 23,3 

2015 120 24 20,0 

 
2015-жылдагы шайлоонун жыйынтыгы боюнча алтынчы чакырылыштагы 

парламентке 6 партия келген, бүгүнкү күндө депутат айымдардын үлүшү 16,6%ды түзөт: 
 

№ Парламенттик фракция 

Парламентте

ги 

орундардын 

саны, адам 

Алардын ичиндеги 

аялдардын саны 

адам % 

1.  
Кыргызстандын Социал-демократтар  

партиясы 
38 11 28,9 

2.  «Республика - Ата-Журт» 28 4 14,2 

3.  «Кыргызстан» 18 1 5,5 

4.  «Өнүгүү-Прогресс» 13 1 7,7 

5.  «Бир Бол» 12 0 0 

6.  «Ата Мекен» социалисттик партиясы 11 3 27,2 

Total: 120 20 16,6 

Гендердик мониторинг жүргүзүүдө Кыргызстандын парламентинин маалыматтык 
ишинин гендердик өлчөмүнө мониторинг жүргүзүүгө басым жасалды. Ушул убакка 
чейин бир гана чекиттик өлчөөлөрдү камтыбастан, ЖКнын сайтында көп убакыт бою 
парламенттин мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүн чагылдыруу боюнча гендердик 
анализге негизделген комплекстүү талдоо жүргүзүлгөн эмес. Мындай мониторингди 
өткөрүү парламенттин ишинин гендердик өлчөмү боюнча кеңири далилдүү базаны 
алууга мүмкүндүк берди, ошондой эле ар тараптуу сунуштар сунушталды. Кыргыз 
Республикасынын Парламентинин гендердик анализи жана мониторинги Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын 2017-жылдын апрелинен 
2018-жылдын февраль айына чейинки мезгилдеги ишмердүүлүгүн камтыды. 
Жалпысынан бул 11 айдын ичинде КР 
Жогорку Кеңешинин депутаттары 
тарабынан 61 мыйзам долбоору 
демилгеленген. Анын ичинен 25 гендердик 
–манилүү мыйзам долбоорлору, 36 
гендердик бейтарап мыйзам долбоорлору 
демилгеленген. 19 эркек депутат 
гендердик-манилүү мыйзам 
долбоорлорунун негизги демилгечиси 
болгонуна карабастан, 6 аял депутатка 

6 аял \
30%

19 эркек 
\ 19%



каршы, бул көрсөткүчтүн пайыздык үлүшү менен аялдар депутаттар 30%, ал эми эркек 
депутаттар 19% гана. 
Гендердик бейтарап мыйзам долбоорлорунун негизги демилгечилери эркек 
депутаттар болуп саналат, бул 32%, ал эми 4 гана аял депутат мындай мыйзам 
долбоорлорун демилгелеген, бул эркек депутаттарга жана мындай мыйзам 
долбоорлорунун демилгечилерине караганда 12%га аз: 

 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин расмий сайтынын маалыматтык 
материалдарына гендердик мониторинг Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин депутаттарынын – аялдардын жана эркектердин ишмердигинин 
өкүлчүлүктөрүнө салыштырма сандык жана сапаттык гендердик талдоо жолу менен 
жүргүзүлгөн.  
КР ЖК сайтындагы маалыматтык материалдарга гендердик мониторинг жүргүзүү үчүн 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин расмий сайтынын кыргыз жана орус 
тилдериндеги баракчалары тандалып алынган. КР ЖК сайтынын маалыматтык 
материалдарын баалоо үчүн төмөнкү критерийлер колдонулган:  

• Аялдар жана эркектер - депутаттардын сайтынын жаңылыктарындагы сүрөттөрдүн 
катышы; 

• Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин веб-сайтында аялдардын жана 
эркектердин – депутаттардын чыгуу жыштыгы; 

• Аялдардын жана эркектердин – депутаттардын баяндамачылар, эксперттер жана 
башка негизги фигуралар катары чыгып сүйлөө жыштыгы; 

• Аялдарга жана эркектерге - депутаттарга шилтемелердин жыштыгы жана маалыматтык 
материалдарда алардын цитаталарынын жыштыгы 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын – аялдардын жана 
эркектердин ишмердигинин өкүлчүлүктөрүнө салыштырмалуу сандык жана сапаттык 
гендердик талдоо жүргүзүүнүн бүткүл мезгили ичинде 2165 маалыматтык материал 
(106 видео, 133 аудио, 1926 макала) сайтында талдоого алынган.  
Иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча, ал убакта КР Жогорку Кеңешинин расмий сайтында 
депутат айымдардын маалыматтык материалдарда көрсөтүүсү төмөн деңгээлде 
калган. 
 

Жынысы боюнча КР ЖК депутаттарынын ишмердүүлүгү боюнча өкүлчүлүктөрдүн 
саны 

(апрель 2017-февраль 2018) 

4 аял \
20%

32 эркек 
\ 32%



 

 

КР ЖК сайтында депутаттардын өкүлчүлүктөрүнүн аял-депутаттардын жана эркек 
депутаттардын үлүшүнө карата катышы (2017-жылдын апрель-февраль 2018-ж.), % 

 

 
Ошентип, статистикалык маалыматтар КР ЖК расмий сайтында депутат айымдардын 
ишмердүүлүгүн активдүү чагылдыруунун жетишсиздиги жөнүндө айтууга мүмкүндүк 
берет жана бул жыйынтыктар ЖК сайтын гендердик жактан туура деп айтууга толук 
мүмкүнчүлүк бербейт. 
Сайттын баракчаларында маалыматтык материалдарда депутат айымдардын 
өкүлчүлүгү эркек депутаттарга караганда азыраак. Алсак, КР ЖК сайтынын орус 
тилиндеги баракчасында биринчи мониторинг мезгилинде (2017-жылдын апрель айы) 
аял депутаттардын сүрөттөрүнүн саны болгону 63тү (18%) түзгөн, бул эркек 
депутаттардын сүрөттөрүнөн кыйла аз 287 (82) %). Жынысы боюнча депутаттарга 
кайрылуулардын саны боюнча статистика дагы бир топ айырмаланат – аял депутаттарга 
кайрылуулардын саны 65 (21%), эркек депутаттарга кайрылуулардын саны 241 (79%). 
Сайтка макала жана программалардын каарманы катары чыккан депутаттардын саны 
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38 (16%), эркек депутаттар 202 (84%). Аял депутаттардын спикер жана башка негизги 
фигура катары сайтка чыккандардын саны 30 (15%), эркек депутаттар 170 (85%). Аял 
депутаттардын цитаталарынын саны болгону 15ти (16%) түзөт, ал эми эркектер 
депутаттардыкы 77ни (84%) түзөт. 
Ушул эле тенденция КР ЖК сайтында кыргыз тилиндеги маалыматтык материалдардын 
мониторингинин жыйынтыгы боюнча улантылууда:   
• Аял депутаттардын сүрөттөрүнүн саны 39 (26%), эркектер депутаттардын 112 (74%). 
• Аял депутаттардын саны 45 (37%), эркек депутаттардын саны 76 (63%). 
• Аял депутаттарын сайтка макала жана программалардын каарманы катары 
чыгууларынын саны 58 (29%), эркек депутаттар 141 (71%). 
• Аял депутаттардын сайтка спикер жана башка негизги каармандар болгон 
материалдардын саны 54 (30%), эркек депутаттардын саны 128 (70%). 
• Аял депутаттардын цитаталарынын саны болгону 46 (29%), ал эми эркектер 
депутаттардыкы 115 (71%). 
Мониторингдин бүткүл мезгилинин жыйынтыгы боюнча, КР ЖК сайтында негизинен 
эркек депутаттардын гана ишмердүүлүгү чагылдырылганын, көпчүлүк учурда эркек 
депутаттардын демилгелери кеңири чагылдырылганын, алардын цитаталары жана 
сүрөттөрдүн сериясы. Аялдардын активдүүлүгү алда канча аз көрсөтүлөт, депутат 
айымдардын жеке сүрөттөрүнүн катышы эркектердикине караганда алда канча аз, аял 
депутаттардын сүрөттөрү негизинен топтук сүрөттөрдө тартылган. Эркек депутаттардын 
гендердик ролдорунун өзгөрмөлүүлүгү аял депутаттарга караганда алда канча кеңири 
экендигин белгилей кетүү маанилүү. Сайтта эркек депутаттар активдүү катышкан 
көптөгөн маданий, спорттук, интеллектуалдык жана башка иш-чаралар 
чагылдырылган. Бул дагы стереотиптердин бар экендигин жана парламентте 
эркектердин үстөмдүк кылуучу позициясын кайра чыгарууну көрсөтөт. 
 
КР ЖК депутаттарынын резюмелерине гендердик талдоо 
Мониторингдин алкагында ЖК сайтында жарыяланган КР Жогорку Кеңешинин 
депутаттарынын резюмелери да талдоого алынды. 
Депутаттардын резюмелерине гендердик талдоо жүргүзүүнүн жыйынтыгынан 
резюмелерде эркек депутаттардын кесиптик ишмердүүлүгү кененирээк сүрөттөлсө, 
фотосүрөттөр аял депутаттардыкына караганда кеңири вариацияларда берилгени 
келип чыгат. Үй-бүлө жөнүндө кененирээк маалымат берилет, кээ бир учурларда ата-
эне, бир туугандар, эже-карындаштар жөнүндө маалыматтар берилет. Кошумча 
хоббилер жана хоббилер боюнча да маалымат берилет, ал эми депутат айымдардын 
резюмелеринде мындай маалыматтар байкалбайт. Көпчүлүк депутаттардын 
резюмелеринде кесиптик жетишкендиктери, сыйлыктары, класстык чиндери, аскердик 
наамдары жана башка сиңирген эмгеги кеңири баяндалат. Үй-бүлөлүк абалын 
көрсөтүүдө негизинен эркек депутаттар үчүн «Үй-бүлөлүү, атасы/N бала тарбиялап 
жатат», ал эми аялдар үчүн «Жесир/ажырашкан/никеси жок/ үй-бүлөсү бар, 
кызы/уулун тарбиялайт, жана башкалар. ” 
Ошентип, депутаттардын резюмелерине гендердик талдоо жүргүзүү эркек 
депутаттардын саясатта жана профессионалдык ишмердүүлүгүндө активдүүрөөк 
экенин көрсөтүп турат. 



Бул методология жана парламенттин веб-сайтындагы гендердик мониторингдин 
натыйжалары кеңири талкууланып, андан кийин ушул эле методология президенттик 
шайлоолорго (2017-жыл), парламенттик шайлоолорго (2020-ж.) аял жана эркек 
талапкерлердин катышуусун чагылдырууга гендердик мониторинг жүргүзүү үчүн 
колдонулган жергиликтүү шайлоолор (2021) жана кайра парламенттик шайлоолор 
(2021). ЖМКнын мониторингинин жыйынтыктарын журналисттердин өздөрү жана 
редакциялар менен талкуулоо белгилүү бир деңгээлде аялдардын шайлоо 
процесстерине катышуусун активдүү жана кеңири чагылдырууга таасирин 
тийгизгендигин белгилей кетүү керек. 
 

Европа 
 
Эки өлкө мыкты тажрыйбага жана улуттук контекстке жараша тандалып алынган. 
Биринчиси, медиа темасын жана аялдардын өкүлчүлүгүн чагылдырган италиялык 
мыкты тажрыйба. Экинчи практика Испанияга тиешелүү, анын гендердик теңчилик 
жаатындагы жолу жылдан-жылга өсүп жатат. 
Гендердик теңчилик индекси боюнча Италия Европа Биримдигинде 14-орунда2, 100 
баллдан 63,0 балл менен; Италиянын упайлары ден соолуктан башка бардык 
тармактарда ЕБ упайларынан төмөн. Гендердик теңсиздик бийлик (47,6 балл), убакыт 
(59,3 балл) жана жумуш (63,1 балл) чөйрөсүндө көбүрөөк байкалат. Италиянын 
мыйзамдары кандайдыр бир прогресске жетишсе да, Италия дагы деле 
канааттандырарлык саясат натыйжаларына жете элек3. Узак мөөнөттүү келечекте 
гендердик теңчиликке жетишүү процессине салым кошуу үчүн коммерциялык 
жарнактар аркылуу берилген стереотиптерди кайра карап чыгуу процессинен өтүү 
маанилүү көрүнөт. Мындан тышкары, башка чөйрөлөргө салыштырмалуу мамлекеттик 
башкаруу чөйрөсү үчүн мындай төмөн балл аялдардын коомдук турмушка же 
уюмдарды башкаруунун жогорку эшелонуна катышуусу жана өкүлчүлүгү күтүлгөндөй 
эмес экенин көрсөтүп турат жана мындан аркы көп деңгээлдеги (мыйзам чыгаруу 
мамилелеринде, ошондой эле маданиятка карата) кийлигишүүнү талап кылат.  
 
Экинчи эң мыкты тажрыйба Испанияда ишке ашырылды, анда гендердик теңчилик 
темасы жана гендердик теңчиликке жетишүү стратегиясы дебаттардын чордонунда 
болуп, акыркы убакта чоң кызыгуу көрсөтүлүп, бул маселе боюнча институционалдык 
жана коомдун деңгээлдерде бир топ прогресске жетишилди45. 
100 баллдан 70,1 балл алган Испания Гендердик теңчилик индексинде Европа 
Биримдигинде тогузунчу орунда турат. Бул Европа Биримдигинин баллдарынан 2,7 
пунктка жогору. 2005-жылдан 2017-жылга чейин анын баллы 7,9 упайга көбөйүп, 
Европа Биримдигинде мүчө башка мамлекеттерге караганда гендердик теңчиликке 
карай алга жылды. Ден соолук боюнча Испания эң жогорку упайга ээ (90,1 упай). 

                                                      
2 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/IT  
3 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries/italy  
4 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/ES  
5 https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality  
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Гендердик теңсиздик бийлик чөйрөсүндө көбүрөөк байкалат (62,0 балл). 2005-жылдан 
2017-жылга чейин Испания Индекс упайын Европа Биримдиги баллынан жогору упайга 
жакшыртты жана ылдамыраак темп менен өсүп жатат. Испан коомчулугунда бул тема 
өзгөчө мааниге ээ тема катары каралат жана коомдун көптөгөн секторлору үчүн чоң 
мааниге ээ, ошол эле учурда көптөгөн тармактарда кызыктуу өнүгүүгө жетишүү 
(мисалы, шаарды өнүктүрүүдө аялдардын көз карашы)6. 
 

 
Кейс A-3. Италия өкмөтү, жергиликтүү муниципалитеттер жана массалык маалымат 
каражаттарынын өкүлдөрүнүн ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум - 
Италия 
 
Италияда ЖМК эркектер менен аялдардын образын көрсөтүүдө белгилүү жана эң 
башкы ролду ойнойт: көбүнчө алардын стереотиптик образы аркылуу чагылдырылган 
ЖМК гендердик маселени бирдей көрсөтүү жана коомчулуктун фантазиясына 
негизделген патриархалдык көз караштан качуу үчүн стереотип менен күрөшүү 
тенденциясын өзгөртө алат.  
Жалпыга маалымдоо каражаттарына келсек, гендердик теңчиликке жетүү стратегиясы 
темасы боюнча жакшы тажрыйбаны алуу жана маалымдуулукту өнүктүрүүгө карай 
маанилүү кадам тең мүмкүнчүлүктөрдү камсыздоо үчүн жооптуу болгон Италиянын 
Эмгек жана социалдык саясат министрлиги (Dipartimento per le Pari Opportunità del 
Consiglio dei Ministri) жана Италиянын Жарнамада өзүн-өзү жөнгө салуу институту (IAP) 
2013 жана 2015 жылдары өз ара түшүнүшүү меморандумун7 андан кийин 2014-жылы 
Италиянын Жарнамада өзүн-өзү жөнгө салуу институту (IAP) жана Италия 
муниципалитеттеринин улуттук ассоциациясынын (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani) ортосунда дагы бир Меморандум8 кабыл алынган, 2015-жылдагы Меморандум 
бардык адамдардын өкүлчүлүгүндө аялдардын басмырлоосуна жол бербөө 
принцибин кеңейтет.  
Жарнамалык өзүн-өзү жөнгө салуу институту (IAP) менен Италиянын 
муниципалитеттеринин улуттук ассоциациясынын (ANCI) ортосундагы Меморандумдун 
максаты 2014-ж. - эки институттун ролун анын өзөгүндө коюу: Жарнамалык өзүн-өзү 
жөнгө салуу институтунун (IAP) ролу коммерциялык коммуникацияларды көзөмөлдөө 
жана алардын ар дайым туура, чынчыл жана адилеттүү болушун камсыз кылуу. 
Меморандумда коммерциялык коммуникация тармагында сыноо жана баалоо кыйын 
болгон аймактардын бири өлкө боюнча таратылган плакаттагы жергиликтүү 
жарнамалардын бири экени айтылат. Мына ушундан улам муниципалитеттерди тартуу 
маанилүү: алардын ролу стандарттардын сакталышын камсыз кылуу жана жарнак 
компаниялары аялдарды тааныштырууда ашынбашы. 
 

                                                      
6 https://www.bbc.com/news/av/world-50269778  
7 http://www.donnainaffari.it/wp-content/uploads/2015/12/Protocollo%20intesa%20Dip%20PO.pdf  
8 Источник: https://www.iap.it/wp-content/uploads/2014/03/PROTOCOLLO-ANCI-IAP-6-3-14.pdf    

 

https://www.bbc.com/news/av/world-50269778
http://www.donnainaffari.it/wp-content/uploads/2015/12/Protocollo%20intesa%20Dip%20PO.pdf
http://www.iap.it/wp-content/uploads/2014/03/PROTOCOLLO-ANCI-IAP-6-3-14.pdf


Протоколду колдонуп, эки мекеме коммерциялык жарнаманы урматтоого жана 
камсыздоого милдеттеништи:  

 аялдарга карата зомбулукту чагылдырган же аялдарга карата зордук-

зомбулукка үндөгөн сүрөтөрдү колдонбоо; 

 аялдардын кадыр-баркын коргоо, бирдей мүмкүнчүлүктөр принциби жана 

аялдардын имиджине позитивдүү баалуулуктарды жайылтуу; 

 гендердик өкүлчүлүккө көңүл буруп, аялдар менен эркектердин 

идентификациясын урматтоо менен бирге алардын коомдогу ролдорунун 

эволюциясы; 

 гендердик стереотиптерди колдонуудан качуу. 

IAP менен Италиянын Эмгек жана социалдык саясат министрлигинин ортосунда 
кол коюлган эки протоколдун максаты коммерциялык маалымат каражаттарында 
гендердик өкүлчүлүктө (айрыкча аялдардын) стандарттарын белгилөө болуп саналат. 
Биринчи протокол аялдарга жана алардын ЖМКдагы өкүлчүлүгүнө гана тиешелүү 
болсо, экинчи протоколдо жалпыга маалымдоо каражаттарында коммерциялык 
жарнакты камсыз кылуу үчүн аялдардын кадыр-баркына жана бардык адамдар үчүн 
басмырлоого жол бербөө принцибине басым жасалган: 

 бардык формаларда жана туюнтмаларда адамдардын кадыр-баркын урматтайт; 

 гендердик басмырлоону кошо алганда, дискриминациянын ар кандай 

түрлөрүнөн качат; 

 аялдарга карата зомбулуктун сүрөттөрүн камтыбайт же аялдарга карата 

зомбулуктун бар экендигин билдирбейт; 

 адамдардын ар-намысын коргойт; 

 бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн принциптерин урматтайт жана басмырлоосуз 

мамилени көрсөтөт; 

 гендердик өкүлчүлүктү жана эркектер менен аялдардын идентификациясын 

урматтайт, коомдогу эрежелерди жана ролдорду өзгөртүшү мүмкүн болгон 

өзгөрүүлөрдү билет; 

 стереотиптерден качуу. 

Меморандум аркылуу Италиянын министрлиги Жарнамада өзүн-өзү жөнгө салуу (IAP) 
институту тарабынан гендердик зомбулукту же басмырлоону камтыйт, адамдын кадыр-
баркына зыян келтирүүчү деп эсептелген бардык коммерциялык жарнактарды жокко 
чыгарууга милдеттүү. IAP жарнактарды текшерип чыгууга жана анын белгиленген 
баалуулуктар кодексине ылайык иш-аракет кылууга милдеттүү. 

Меморандумга ылайык, Италиянын Министрлер кеңешинин төрагалыгына караштуу 
Бирдей мүмкүнчүлүктөр бөлүмү аялдарды кемсинткен же зомбулукту же сексизмди 
ачык үгүттөгөн сүрөттөрдү көрсөткөн басма сөздөгү жана плакаттардагы жарнактарды 
алып салууну талап кылууга укуктуу. Меморандумдун 2-беренесине ылайык, 



Биргелешкен комитет түзүлдү, анын милдети бул максатта каралган иш-чараларды 
ишке ашыруу, аткарылышын көзөмөлдөө, колдоо жана илгерилетүү болуп саналат. 

Катышуучу муниципалитеттерге келсек, башка муниципалитеттердин ичинен экөөсүн 
белгилеп кетүү зарыл: 

 Милан муниципалитети, ал башкалардын катарында, шаарды "Città libere dalle 
pubblicità Offensive" (котормосу: " Кемсинтүү элементтери бар жарнактардан эркин 
шаар") сексисттик плакаттарынан бошотуу боюнча кампанияга катышкан. Италия 
массалык маалымат каражаттарында кемсинтүүчү жарнактарга каршы мыйзамды 
алдыга жылдырат. 

 массалык маалымат каражаттарында аялдардын образын колдонуу менен 
жарнактар боюнча көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу үчүн техникалык комитетти түзгөн 
Рим шаарынын муниципалитети. 

Аныктоого тийиш болгон 6 критерий саналган: 

 Аялдардын кадыр-баркына шек келтирген билдирүүлөр; 

 Денени сексуалдык жактан объектилөө; 

 Сексуалдыкты зордук-зомбулуктай көрсөтүү 

 Гендердик теңсиздик 

 Гендердик дискриминацияга, этникалык, сексуалдык, диний дискриминацияга 

негизделген маданий көз караштар жана стереотиптер 

 Балдарга жана өспүрүмдөргө карата орой билдирүүлөр9 

Кейс A-4. Жалпы маалымдоо каражаттарынын саясаты жана Аялдардын имиджи 
менен тааныштыруу боюнча Байкоочу Кеңеши - Испания 

2010-жылдын 22-мартындагы Испаниянын аялдар менен эркектердин тең укуктуулугу 
жана мамлекеттик жана жеке секторлордо тең укуктуулукка жетишүү жөнүндө 
Конституциялык Мыйзамы 3/2007. Теңдик - бул ишке ашырылышы керек болгон жана 
толугу менен жетишиле элек негизги принцип: 

«Гендердик зомбулук, эмгек акынын дискриминациясы, жесир аялдардын пенсиялык 
дискриминациясы, аялдардын жумушсуздугунун жогору болушу, аялдардын саясий, 
социалдык, маданий жана экономикалык жоопкерчиликтүү кызматтарда дагы эле 
чектелүү болушу же жеке, жумуш жана үй-бүлөлүк жашоону айкалыштыруудагы 
көйгөйлөр, Джон Стюарт Милл 140 жылдай мурун жазган " толук кандуу теңчилик, бир 
жагынан бийлик жана привилегияны, экинчи жагынан чектелбеген мүмкүнчүлүктү 
камтыйт"10 цитата дагы заманбап учурда деле аялдар менен эркектердин ортосундагы 
толук кандуу жетишкендикке жете электин далили болуп саналат. 

                                                      
9 
https://www.turismo.milano.it/cdm/objects/changeme:14651/datastreams/dataStream3921937128663822/c
ontent  
10 https://www.coe.int/t/pace/campaign/stopviolence/Source/spain_constitutionalact3_2007_en.pdf, pag. 1 
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Жалпыга маалымдоо каражаттарына келсек, Мыйзам сектордогу жөнгө салууга 
байланыштуу маселелерге басым жасайт: III бөлүм мамлекеттик ЖМКлар үчүн, жеке 
ЖМКлар үчүн атайын эрежелер менен жалпыга маалымдоо каражаттарында 
теңчиликти андан ары илгерилетүү боюнча чараларды камтыйт, ошондой эле бул 
тармакты, дискриминациялоочу мазмундагы жарнаманын контекстинде, чаралардын 
натыйжасын жөнгө салууга багытталган инструменттерди камтыйт.  
 
Мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары 
Мыйзам мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарынан имиджди чагылдырууга 
байкоо жүргүзүүнү, коомдогу аялдардын жана эркектердин образын тең укуктуулуктун, 
плюрализмдин жана стереотиптердин жоктугунун принциптеринде жеткирүүгө өзгөчө 
көңүл бурууну, аялдар менен эркектердин тең укуктуулук принцибин жайылтууну талап 
кылат. 
Эки агенттиктен, Radiotelevisión Española жана Agence EFE маалымат агенттиги (RTVE 
жана EFE) төмөнкүлөрдү сактоо талап кылынат:  

a) Аялдардын коомдук турмуштун ар кандай чөйрөлөрүндө болушун адекваттуу 

чагылдыруу 

b) Сексисттик эмес тилди колдонуу. 

c) Теңчилик принцибин чагылдыруу тенденциясы менен өзүн өзү жөнгө салуучу 

жүрүм-турум кодекстерин кабыл алуу. 

d) Аялдар менен эркектердин ортосундагы теңчиликти илгерилетүү жана гендердик 

зомбулукту жоюу үчүн институттук кампанияларда кызматташуу11.  

Мындан тышкары, алар ошондой эле башкаруудагы жана кесиптик жоопкерчиликтеги 
аялдардын ордун илгерилетүү жана алардын коммуникация муктаждыктарын жана 
кызыкчылыктарын аныктоо үчүн аялдардын бирикмелери жана топтору менен болгон 
мамилелерди өркүндөтүүгө милдеттүү. 
 
Жеке жалпыга маалымдоо каражаттары 
Жеке жалпыга маалымдоо каражаттары теңдикти урматтоого жана гендердик 
дискриминацияга жол бербөөгө милдеттүү. Мындан тышкары, жергиликтүү, аймактык 
жана борбордук деңгээлдеги мамлекеттик бийлик органдары тең укуктуулукту камсыз 
кылуучу кошумча макулдашууларды кабыл алышы керек. 
41-берене - Теңдик жана жарнак - ушул Мыйзамга ылайык басмырлоочу жүрүм-
турумду камтыган жарнак, институционалдык жарнак жана байланыш жөнүндө жалпы 
мыйзамдын жоболоруна ылайык мыйзамсыз деп таанылат. 
Өкмөттүн саясатынан тышкары, массалык маалымат каражаттарындагы теңчилик 
Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу көз карандысыз уюм - Аялдар институту  
(Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, IMIO) тарабынан 
көзөмөлдөнгөн орган - Аялдардын имиджи менен тааныштыруу боюнча Байкоочу 
Кеңеши 12 аркылуу көзөмөлдөнөт. Социалдык гендердик теңчиликке жана аялдардын 

                                                      
11 https://www.coe.int/t/pace/campaign/stopviolence/Source/spain_constitutionalact3_2007_en.pdf, pag 17 
12 http://www.inmujer.gob.es/en/observatorios/observImg/home.htm  
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саясий, маданий, экономикалык жана социалдык турмушка толук катышуусуна 
мүмкүндүк берген шарттарды социалдык кызматтарды жана теңдикти өнүктүрүүгө 
умтулат. 
Алдыга койгон максаттарга жетүү үчүн аялдардын образын көрсөтүү боюнча Байкоочу 
кеңеш төмөнкү функцияларды аткарат: 

 Коомдук даттануулардын тизмесин түзүңүз жана сексисттик деп табылган мазмунду 
көзөмөлдөңүз. 

 Жарнамалык материалдардагы жана ЖМКлардагы аялдардын образын учурдагы 
интерпретациялоонун жалпы көрүнүшүн камсыз кылуу үчүн аныкталган же 
билдирилген мазмунду талдоо жана классификациялоо. 

 Эң стереотиптик же жалаа жабуучу кампанияларды өзгөртүүнү же алып салууну талап 
кылган, же келечектеги жарнамалык материалдарга мамилени өзгөртүүнү талап 
кылган басмырлоочу билдирүүлөрдү чыгаргандарга чара көрүү. 

 Массалык маалымат каражаттарында басылган билдирүүлөрдө басмырлоочу 
мамилени социалдык четке кагууга көмөктөшүүнү улантуу үчүн алынган маалыматты 
жайылтуу. 

 Жарнамадагы жана ЖМКдагы дискриминациялоонун теңсиздикке тийгизген таасири 
жөнүндө билим берүү жана маалымдоо иштерин жүргүзүү. 

Аялдардын имиджи менен тааныштыруу боюнча Байкоочу Кеңеши айрым 
ЖМКлардагы сексисттик жарнактардан келип чыккан даттанууларды кабыл алат, 
талдайт жана иштеп чыгат. Жооп катары, компаниялардан жарнаманы же кампанияны 
өзгөртүүнү же алып салууну талап кылат. «2009-жылдан 2012-жылга чейин жалпысынан 
4091 арыз түшкөн. 131 иш боюнча чара көрүлгөн. Жыл сайын Байкоочу кеңеш кабыл 
алынган иш-чаралар боюнча отчет даярдайт».13 
 
 

B. БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫ, РЕСУРСТАР ЖАНА МЕТОДДОР 

Кыргызстан 
 

Кейс B-1. Кыргызстандын билим берүү системасында окуу-методикалык комплекстердин 
дискриминацияга каршы жана гендердик экспертизасын ишке ашыруу тажрыйбасы жана 
илгерилетүү  
 
Коомдо кеңири жайылган гендердик стереотиптердин жана жек көрүүлөрдүн 
көйгөйлөрү, анын ичинде билим берүүдөгү гендердик стереотиптердин жана жек 
көрүүлөрдүн берилиши жана кайра жаралышы Кыргызстандагы гендердик жана 

                                                      
13 https://rm.coe.int/1680590557, pag. 40 
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аялдардын бейөкмөт уюмдары тарабынан тынымсыз көтөрүлүп келет. 

Бир караганда, билим берүү стандарттарынын долбоорлоруна, окуу пландарына жана 
материалдарына гендердик экспертизаны киргизүү үчүн шарттар жагымдуу болгон, 
анткени Кыргыз Республикасында окуу материалдарына гендердик экспертиза 
жүргүзүү үчүн төмөнкүдөй формадагы мыйзамдык база түзүлгөн: 

 КР Конституциясынын 31 беренесинин 4-бөлүгү. Кыргыз Республикасынын 
Конституциясынын 31-беренесинде улуттук, этникалык, расалык, диний кастыкты, 
гендердик жана башка социалдык артыкчылыктарды пропагандалоого тыюу салуу, 
дискриминацияга, кастыкка же зомбулукка чакырып, милдеттерди. 

 Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланып милдеттенмелер алынган 
Аялдарга карата дискриминациянын бардык формаларын жоюу боюнча БУУнун 
Конвенциясынын (CEDAW) 10 статьясынан келип чыккан “биргелешип окутууну 
илгерилетүү аркылуу билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде жана бардык 
формаларында эркектер менен аялдардын ролу жөнүндөгү стереотиптик 
концепцияны жок кылууну жана ушул максатка жетишүүгө көмөктөшүүчү окутуунун 
башка түрлөрү, атап айтканда, окуу куралдарын жана мектеп программаларын 
кайра карап чыгууну жана окутуу ыкмаларын адаптациялоо аркылуу камсыз 
кылууну талап кылат …”. 

 CEDAW14 комитетинен алынган рекомендациялар «кыздардын орто жана жогорку 
окуу жайларында салттуу эмес предметтер боюнча окуусу үчүн терс стереотиптерди 
жана структуралык тоскоолдуктарды жоюуга артыкчылык берүү жана кыздар менен 
алардын илим жана техника сыяктуу салттуу эмес кесипти тандоосу боюнча 
кеңешүү», «аялдардын ролун кабыл алуудагы ар кандай стереотиптерди жок кылуу 
үчүн мектеп окуу китептерин жана окуу программаларын талдоо боюнча 
аракеттерди активдештирүү» (п. 26 пп. a жана b), бардык колдонуудагы окуу 
китептерин жана окуу программаларын гендердик көз караштан талдоо жана 
бардык жаңы окуу китептерин жана окуу программаларын, атап айтканда, орто 
билим берүү тармагында системалуу түрдө кайра карап чыгуу үчүн бардык зарыл 
чараларды көрүү.15  

 Ар башка жыныстагы адамдарга карата ишмердиктин кандай гана чөйрөсүндө 
болбосун тикелей жана кыйыр гендердик басмырлоого тыюу салуучу Кыргыз 
Республикасынын «Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей 
мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө» мыйзамынын 5-
беренеси. 

Бирок, билим берүү системасына окуу материалдарына гендердик экспертизаны 
иштеп чыгуу жана киргизүү үчүн мыйзамдык базанын болушу жетишсиз болгон. 
Алардын мазмунун гендердик стереотиптердин жана басмырлоочу мамилелердин 
бар-жоктугун текшерүү зарылчылыгы айкын болду. 

                                                      
14  Кыргызстандын төртүнчү баяндамасы боюнча жыйынтыктоочу байкоолор, CEDAW/C/KGZ/CO/4, 11-
март 2015-жыл 
15 Аялдарга карата дискриминацияны жоюу боюнча КР Үчүнчү Мезгилдүү Отчетуна жыйынтыктоочу 
комментарий CEDAW/C/KGZ/CO/3 



Ошентип, 2016-2017-ж. жарандык коом уюмдары («БИОМ» Экологиялык кыймылы) 
жана К.Аденауэр фонду тарабынан жана Европа Биримдигинин каржылык колдоосу 
(ЕБ) аркылуу ишке ашырылып жаткан «Кыргыз Республикасында билим берүүнү 
өнүктүрүү чөйрөсүндөгү реформаларга көмөктөшүү жана мониторинг жүргүзүү» 
долбоорунун алкагында Кыргызстандагы мектеп окуу китептеринин гендердик 
стереотиптердин кайталанышына жол бербөө, гендердик дискриминацияга жана 
гендердик артыкчылыкка көмөк көрсөтүү боюнча мыйзамдардын талаптарына ылайык 
келүүсүнө көз карандысыз мониторинг жана баалоо жүргүзүлгөн. Бул мониторингдин 
жүрүшүндө окуу китептеринин гендердик экспертизасынын методологиясы жана 
инструменттери иштелип чыгып, тестирлөөдөн өткөрүлдү. Мониторингге Билим берүү 
жана илим министрлиги сунуштаган окуу китептеринин тизмесине кирген 11 орус 
тилиндеги окуу китептери жана 16 кыргыз тилиндеги окуу китептери тандалып алынган. 
Мониторингдин жыйынтыктары Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 
министрлигине, Билим берүү жана илим министрлигинин Коомдук кеңешинин 
мүчөлөрүнө, ошондой эле гендердик билим берүүнү өнүктүрүүгө кызыкдар болгон 
башка мамлекеттик, коомдук уюмдарга жана топторго таратылган. 
2017-жылы Азия өнүктүрүү банкынын “Секторду өнүктүрүү программасы: билим берүү 
системасын чыңдоо” долбоорунун алкагында «Стандарттарды иштеп чыгуучулар, окуу-
методикалык комплекстердин авторлору үчүн Гендердик теңчилик жана социалдык 
инклюзия боюнча колдонмо» иштелип чыкты, авторлор жана басмалар үчүн 
тренингдер өткөрүлдү. 
Андан ары Билим берүү жана илим министрлиги жана Эмгек жана социалдык өнүгүү 
министрлиги (гендердик саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган) программалык 
жана стратегиялык документтерге тиешелүү иш-чараларды киргизишти. Ошентип, 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-июнундагы №270 токтому менен 
2012-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын 
ишке ашыруу боюнча 2018-2020-жылдарга иш-чаралар планы бекитилди. Бул планда 
2.6-тапшырма “Нормативдик документтердин жана окуу-методикалык 
комплекстердин дискриминацияга каршы жана гендердик экспертиза механизмин 
иштеп чыгуу, пилоттук киргизүү жана ишке ашыруу, анын ичинде стандарттардын, 
программалардын, окуу-методикалык комплекстердин авторлорунун жана 
апробациялоочу мугалимдердин дискриминацияга каршы, гендердик, көп 
маданияттуу ж.б. ушул сыяктуу суроолор боюнча потенциалын жогорулатуу". 

Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча 
2018-2020-жылдарга иш-чаралар планына ылайык билим берүү тармагына Европа 
Биримдигинен бюджеттик колдоо көрсөтүүнүн индикаторлору иштелип чыккан, анын 
ичинде 3-максат боюнча «Жынысына жана улутуна карабастан сапаттуу билим алуу 
мүмкүнчүлүктөрүн  камсыздоо ": 

 Индикатор\Шарт 3.3 жаңы билим берүү стандарттарынын долбоорлоруна, окуу 
пландарына жана материалдарына дискриминацияга каршы жана гендердик 
экспертизаны киргизүү. 
Бул көрсөткүч боюнча бюджеттик колдоонун көлөмү 8,8 миллион еврону түзөт: 

 Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-
ноябрындагы No 537 токтому менен 2018-2020-жылдарга гендердик теңчиликке 



жетишүү боюнча Улуттук иш-аракеттер планы бекитилген. Ушул пландын 4.2.2-
милдетинде да ушул сыяктуу чаралар каралган: 

 4.2.2.1. Окуу-методикалык комплекстердин долбоорлоруна гендердик экспертиза 
жүргүзүү механизмин иштеп чыгуу, пилоттук өткөрүү жана ишке ашыруу 
(эксперттерди аттестациялоо, милдеттүү экспертиза); 

 4.2.2.2. Окуу китептеринин авторлору, Билим берүү жана илим министрлигинин, 
Кыргыз билим берүү академиясынын адистери, методист мугалимдер үчүн 
гендердик тренинг. 

Ошентип, гендердик экспертизаны ишке ашыруу программалык документтерге 
киргизилгенден кийин, эң негизгиси, аны ишке ашыруу эл аралык донорлор тарабынан 
билим берүү тармагын бюджеттик колдоонун, гендердик экспертизанын механизмин 
иштеп чыгуунун, пилоттук киргизүүнүн жана ишке ашыруунун шарты катары 
белгиленген. системалуу негизде окуу-методикалык комплекстердин долбоорлору 
ишке ашырыла баштады. 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жарандык 
коомдун гендердик эксперттери жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (ЕБ, ошондой эле 
ЮНИСЕФ, БУУнун өнүктүрүү программасы, БУУнун Аялдар структурасы, БУУ КЖКБ) 
менен биргеликте акыркы эки жылда олуттуу иштер аткарылды, атап айтканда, окуу 
китептерин жана окуу-методикалык комплекстерди дискриминацияга каршы жана 
гендердик экспертизадан өткөрүүнүн методикасы иштелип чыккан, текшерилген жана 
бекитилген, экспертиза жүргүзүүнүн тартибин жана экспертизаны жүргүзүү үчүн 
эксперттердин тизмесин түзүүнүн тартибин бекитилген (Кыргыз Республикасынын 
Билим берүү жана илим министрлигинин 2019-жылдын 16-сентябрындагы № 1096/1 
буйругу). 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 
бекитилген Окуу-усулдук комплекстердин дискриминацияга каршы жана гендердик 
экспертизанын методологиясынын негизинде педагогдордун квалификациясын 
жогорулатуу курсуна «дискриминацияга каршы индикаторлор жана гендердик 
экспертиза» бөлүмү киргизилип «Мектептик билим берүүдөгү гендердик теңчилик 
жана дискриминацияга жол бербөө» темасында мугалимдер үчүн окуу курсу 
киргизилген (http://grn.ripk.kg/ru/books/1#third_part) . 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу 
Кыргыз билим берүү академиясын кайра түзүү процессинин алкагында (Кыргыз 
Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2020-жылдын 26-
августундагы № 680/1, 2020-ж. 5-октябрдагы № 818/1буйруктары), Кыргыз 
Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Республикалык 
"Окуу китеби" илимий-практикалык борбору (Кыргыз Республикасынын Юстиция 
министрлигинде 09.12.2020-ж. катталган) түзүлгөн. Аталган «Окуу китеп» мекемесине 
окуу-методикалык комплекстердин окуу китептерин иштеп чыгуу, экспертизалоо 
(илимий, илимий-педагогикалык жана дискриминацияга каршы жана гендердик 
экспертизалар), апробациялоо жана мониторинг жүргүзүү процесстерин уюштуруу 
ыйгарым укугу берилген. 

http://grn.ripk.kg/ru/books/1#third_part


Ошентип, дискриминацияга каршы жана окуу китептеринин долбоорлоруна 
гендердик экспертиза жүргүзүү Кыргызстанда милдеттүү процедура болуп калды жана 
ченемдик-укуктук, уюштуруучулук жана методикалык деңгээлде институтташтырылды. 
Учурда окуу-методикалык программалардын бардык долбоорлору бул экспертизадан 
өтүүдө. 

Бул кейс мамлекеттик органдын, эл аралык өнөктөштөрдүн жана жарандык коом 
уюмдарынын ортосундагы кызматташуунун ийгиликтүү мисалы катары колдонулушу 
мүмкүн. Ал азыркы реалдуулукта мамлекеттик органдын ишмердүүлүгүн баалоо 
системасына гендердик сезимтал индикаторлорду ишке ашырууну киргизүү жана аны 
каржылоо менен колдоо анын алдыңкы ролду ойноого түрткү бере аларын көрсөттү. 
Мындан тышкары, жарандык коом уюмдарынын катышуусунда жана эл аралык 
уюмдар менен өнөктөштүктө иш-чараларды/иш-аракеттерди ишке ашыруу алда канча 
натыйжалуу. 

 

Кейс B-2: Кыздарды маалыматтык-коммуникациялык технологиялар тармагында кесиптик 
билим берүүгө тартуу боюнча демилгелер жана долбоорлор 

БУУнун CEDAW комитети Кыргыз Республикасынын баяндамасына корутунду 
байкоолорунда орто жана жогорку атайын билим берүү чөйрөлөрүндөгү туруктуу 
олуттуу гендердик ажырымга (Энергетика менен байланышкан адистиктер боюнча 
эркек студенттердин курамы 83,1%, ал эми кыздардын курамы 16,9% гана), аялдар 
менен кыздардын билим берүүнүн салттуу аялдык багыттарын тандоону улантуу 
фактысына жана профессионалдык-техникалык окуу жайларында аялдар али аз болгон 
фактыга тынчсыздануусун билдирди16. 
Кыргыз Республикасындагы бул көйгөйдүн тамыры билим берүү тармагында гана эмес. 
Алар гендердик стереотиптерге жана аялдар менен эркектердин социалдык ролдору 
жөнүндөгү салттуу идеяларга негизделген, бул «Коомду кабыл алууда гендер» аттуу 
масштабдуу изилдөөнүн жыйынтыгы менен тастыкталган17. Республиканын билим 
берүү мекемелери гендердик сезимталдыкты жогорулатуу жана гендердик 
стереотиптерди жок кылуу боюнча иштерди жүргүзүп жатканына карабастан, аларды 
жеңүү анчалык деле оңой эмес. Билим берүү стандарттарын, окуу жана окуу-
методикалык комплекстерди иштеп чыгуу процессинде гендердик экспертизанын 
куралы жаңыдан колдонула баштады. Окутуучу материалдарды, презентациянын 
визуалдык каражаттарын карап чыгуу алардын жардамы менен аялдардын жана 
эркектердин социалдык, экономикалык, саясий жана маданий өнүгүүдөгү ролу 
жөнүндө гендердик көз караштар жана стереотиптер бекемделип, кайра жаралып 
жатканын көрсөтөт. 

10 жыл ичинде Кыргыз Республикасындагы окуучулардын билим берүү 
жетишкендиктерин улуттук баалоонун (ОББЖУБ) маалыматтарын талдоо кыздардын 

                                                      
16  БУУнун CEDAW боюнча комитети, Кыргызстандын мезгилдүү баяндамасына корутунду байкоолор, 

2015-жылдын 11-марты, 25, 26 (а) (б) параграфтары. 
17  Гендер коомду кабыл алууда (улуттук сурамжылоонун жыйынтыгы), 2016. КР УСК, БУУнун Калк Фонду, 

Тынчтыкты куруу Фонду, Миграция боюнча Эл аралык Уюм, БУУнун Аялдар структурасы. Бишкек, 2016-
жыл. 



билим алуудагы жетишкендиктери тынымсыз жакшырып жатканын, ал эми балдар бул 
көрсөткүчтөр боюнча артта калып жатканын көрсөттү. 

Бир катар өлкөлөрдө жүргүзүлгөн эл аралык баалоо изилдөөлөрү математика 
боюнча балдардын көрсөткүчтөрү кыздардын көрсөткүчтөрүнө караганда бир аз 
жогору экенин көрсөтүп турат. Бирок, Кыргызстанда мындай тенденция жок, 
тескерисинче, кыздардын көрсөткүчтөрү көбүнчө балдардыкынан жогору болуп 
чыгат18. Кыргыз Республикасындагы окуучулардын билим берүү жетишкендиктерин 
улуттук баалоонун изилдөөсүндө 2007-жылдан бери 4-класстын окуучулары арасында, 
балдардын жана кыздардын математика боюнча жыйынтыктары айырмаланган эмес. 
2009-жылдан тарта кыздардын көрсөткүчтөрү балдардыкынан жогору болуп кеткен. 
Айырма өзгөчө 2014-жылы байкалып, 1-деңгээлде 5%га жеткен. 2017-жылы балдар 
менен кыздардын жыйынтыгы боюнча пайыздык айырма 1-деңгээлде 3%га чейин 
кыскарган. Белгилей кетүүчү нерсе, айырма базалык деңгээлден төмөн деңгээлде гана 
пайда болот, бардык жогорку деңгээлдерде байкаларлык айырмачылыктар жок. 
Эгерде биз 2017-жылдагы изилдөөнүн жыйынтыктары жөнүндө айта турган болсок, 
анда биз базалык жана жогорку денгээлде балдар кыздардын жыйынтыктарына толугу 
менен барабар болуп, ар бири 1% кошконун көрүүгө болот19.  

Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарындагы окуучулардын арасында эркек 
балдардын саны кыздарга караганда 2 эсеге көп. Изилдөөчүлөр “кыздар жана аялдар 
арасында башталгыч кесиптик билим берүү системасынын мындай популярдуу 
эместиги жумушсуздуктун жогорку деңгээлинин фонунда, анын ичинде жогорку 
кесиптик билими бар аялдардын арасында, ошондой эле суроо-талаптын дээрлик 80% 
баштапкы кесиптик билим берүү системасынын бүтүрүүчүлөрү үчүн жергиликтүү жана 
тышкы эмгек рынокторунда экенинен келип чыгат».20. Кесиптик башталгыч билим 
берүүнүн окуу жайларында окутуу жүргүзүлүүчү кесиптердин тизмеси Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет21.  

Билим берүүнү өнүктүрүүнүн 2012-2020-жылдарга стратегиясында кадрларды 
даярдоодо гендердик диспропорция өлкөдөгү кызматкерлердин саны жогорку 
билимдүү адистердин санынан бир топ азыраак болгон көйгөй катары белгиленген. 
Көрсөткүчтөрдүн бири катары башталгыч кесиптик билимге кирген кыздардын 
үлүшүнүн өсүү пайызы аталды, ал 2011-жылы базалык жыл үчүн 30%ды, 2014-жылдын 

                                                      
18 2012-жылы CIPAF изилдөө борбору Латын Америкасында санариптик гендердик бөлүнүү боюнча 
изилдөө жүргүзүп, анда популярдуу ишенимге каршы, мектепте кыздар балдарга караганда 
математикадан жакшыраак жыйынтыктарга жетишишкендигин далилдешкен. Башкача айтканда, бул 
тенденция Кыргыз Республикасына гана мүнөздүү эмес.  
19 4-класстын окуучулары үчүн билим берүүнүн жетишкендиктерин улуттук баалоо - 2017 Изилдөөнүн 
негизги жыйынтыктары жөнүндө отчет. – Бишкек, 2018. – 21-б. 
20 «Инновациялык чечимдер» КБ тарабынан даярдалган кесиптик лицейлердин бүтүрүүчүлөрү үчүн 
кесиптик-техникалык билим берүү тутумунда окутууга жетүүдөгү гендердик ажырымдар жана ишке 
орношуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө отчет. 
21 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 28-июлундагы N 473 "Кыргыз Республикасындагы 
кесиптик башталгыч билим берүүнүн кесиптеринин тизмесин бекитүү жөнүндө" токтому 

 



орто мөөнөттүү жылы үчүн +5%ды түздү жана 2020 башкаруу пунктту +10%ды түзүшү 
мүмкүн. 

Бирок бул көрсөткүч боюнча прогресске баа берүү дагы эле кыйын. 2021-2040-
жылдарга билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясында кесиптик башталгыч билим 
берүүнүн абалына баа берүү бөлүгүндө: “Баштапкы кесиптик билим берүү тармагында 
аялдардын санынын өсүшү байкалган. Бирок алар дагы эле студенттердин үчтөн бир 
бөлүгүн түзөт. Алар үчүн тигүүчүлүк, ашпозчулук, айыл чарба жана тейлөө тармагы 
артыкчылыктуу адистиктер болуп саналат». Башкача айтканда, саны боюнча да (үчтөн 
бири 11 жылдык көрсөткүч), жана аялдар үчүн салттуу эмес адистиктердин тизмеси 
боюнча да жылыш жок. 

Тармактар боюнча эмгек рыногунда гендердик сегрегация кесиптик билим 
берүүдөн келип чыгат. Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар (МКТ) жана 
санариптештирүү менен байланышкан кесиптер боюнча билим алып жаткан орто 
кесиптик билим берүү мекемелеринин студенттеринин арасында эркектер 
басымдуулук кылат, мындай адистиктер боюнча аялдар негизсиз аз. Ошентип, аялдар 
«Информатика жана эсептөө техникасы» адистиги боюнча студенттердин 26,7%ын, 
«Электрондук техника, жарым өткөргүч приборлор» адистиги боюнча 7%ын гана түзөт. 

Ушундай эле тенденция жогорку окуу жайларында да байкалат. 2018/2019-окуу 
жылынын башталышында жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттеринин 
арасында аялдар 52,8%ды түзсө, техникалык адистиктерде окугандар арасында аялдар 
25,7%ды түзөт. 

Ошол эле учурда, эгерде эркектердин кыйла пайдалуу позициялары менен 
гендердик асимметрия экономиканын ар кандай секторлорунда эмгек рыногунун 
негизги мүнөздөмөсү болбой калса, бул өз кезегинде вертикалдуу жана горизонталдык 
сегрегацияны кыскартууга кызмат кылат жана «Бирдей баалуу эмгекке бирдей акы» 
принцибин ишке ашырууга алып келет. 

2040-жылга карата билим берүү системасынын максаттарына дагы бир жолу 
төмөнкүлөр кирет: «Кесиптик-техникалык билим берүү тармагында гендердик 
сегрегацияга шарт түзгөн факторлорду минималдаштыруу; 

Билим берүүнү санариптештирүүгө, анын ичинде билим берүүнүн бардык 
баскычтарында электрондук окутууну калыптандыруу үчүн шарттарды түзүүгө көңүл 
буруу». 

IT-адистердин кесиби “эркектер кесиби” болуп эсептелет жана ошол эле учурда 
Кыргызстанда да, дүйнөдө да эң көп айлык акы төлөнүүчү кесиптердин бири. Бир 
жагынан алганда, профессионалдык билим алууда жана эмгек рыногуна чыгууда, 
гендердик дискриминацияга дуушар болгон, Кыргызстандын профессионал аял-
программисттери, волонтердук негизде кыздарга насаатчы болууга даяр болушкан 
жана кыздарга жаңы технологияларды колдонууну үйрөнүүгө гана мүмкүнчүлүк берүү 
менен чектелбестен, ошондой эле өзүнүн социалдык стартапын куруу тажрыйбасына 
ээ болууну үйрөтүшкөн. Экинчи жагынан, Кыргызстандын окуучу кыздары дагы окууга 
жана сынакка катышууга жигердүү каалоолорун көрсөтүштү. 

Билим берүү тутумунда калыптанган жана сакталып калган кесиптик сегрегациянын 
контекстинде Кыргыз Республикасында ишке ашырылып жаткан демилгелерди жана 
долбоорлорду белгилей кетүү зарыл, аларда кыздардын жана кыздардын кесиптик 



багытын жогорулатууга жана потенциалын жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулган. 
аларды МКТ секторуна жана жалпысынан техникалык адистиктерге тартуу. Мындай 
долбоорлор аз болгон, алардын арасында:  

 «Технология доорунун кыздары» - 2009-жылдан 2012-жылга чейин ишке 
ашырылган Кыргызстандагы Глобалдык байланыштар жана алмашуу 
программасынын алкагындагы долбоор. Долбоор өлкө боюнча кыздарды 
сынактын негизинде тандап, алардын лидерлик сапаттарын жана коомдогу 
позитивдүү өзгөрүүлөрдү алдыга жылдыруудагы жоопкерчиликтүү мамилесин 
баалаган. Долбоор кубаттоо, колдоо жана окутуу аркылуу жаш кыздардын 
тобуна өздөрүнүн потенциалын жана лидерлик жөндөмүн өнүктүрүүгө 
мүмкүнчүлүк берди. Окуу жылында бул программа мугалимдерге жана жогорку 
класстын окуучуларына интернетте, социалдык тармактарда жана ар кандай 
Google кызматтарында иштөөнү үйрөткөн пилоттук мектептердин жогорку 
класстарынын окуучулары волонтердук иштерди жасап, аны социалдык 
тармактарда чагылдырышты. Долбоордун акыркы үчүнчү айлампасында 
Бишкек шаарында эки жумалык конференция өтүп, анда алар алдыңкы МКТ, 
лидерлик боюнча семинарлар, өз тармагында олуттуу ийгиликтерге жетишкен 
лидер аялдар менен жолугушуулар боюнча окуудан өтүштү. Катышуучулар эл 
аралык уюмдарда жана жеке компанияларда стажировкадан өтүп, 
долбоорлорду түзүү көндүмдөрүн өнүктүрүштү жана баалуу тажрыйбага ээ 
болушту. 

 Германия Федеративдүү Республикасынын Кыргыз Республикасындагы 
Элчилигинин жана Германиянын Эл аралык Кызматташтык Коомунун (GIZ) 
финансылык колдоосу менен ишке ашырылып жаткан профессионалдык билим 
берүү мекемелерине кыздардын санын көбөйтүү боюнча долбоор. Бул 
долбоордун алкагында 2012-жылдын 26-апрелинде Кыргыз Республикасында 
биринчи жолу Кыргызтан кыздар күнү (Girls Day Kyrgyzstan) белгиленди. 
Долбоордун максаты Кыргыз Республикасынын орто мектептеринин 
бүтүрүүчүлөрү үчүн билим алуу жана кесиптик мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү 
болгон. Учурда мектептерде (кесиптик багыт берүү) иш уланууда, Кыргыз 
Республикасындагы ЮНИСЕФ 11-октябрьда Кыргызстан кыздар күнүн 
уюштурууда. 

 2018-жылдын сентябрь айында #ProgrammerAyimdar социалдык долбоору 
ишке киргизилип, анын алкагында Кыргызстандын бардык аймактарынан 
келген 40 жаш кыздар программист кесибин бекер үйрөнүп, Кыргызстандагы 
алдыңкы IT-компанияларда окууга мүмкүнчүлүк алышат. Долбоорго катышуу 
үчүн 15 жаштан 37 жашка чейинки 600дөн ашык өкүл арыз берген. Долбоор 
Кыргыз Республикасындагы АКШ элчилигинин Демократиялык комиссиясынын 
каржылык колдоосу менен Кыргыз программалык камсыздоону жана кызмат 
көрсөтүүлөрдү иштеп чыгуучулар ассоциациясы (KARPOU) жана IT академиясы 
тарабынан ишке ашырылууда. Долбоордун демилгечилери IT тармагындагы 
гендердик дисбаланс көбүнчө социалдык стереотиптерден улам бар экендигине 
таянышкан. Аймактарда ар кандай курактагы жана кесиптеги кыздар жана 
аялдар үчүн программалоонун негиздери боюнча мастер-класстар өткөрүлдү. 



Долбоордун негизги максаты - маалыматтык технологиялар, сабаттуулук, 
лидерликти өнүктүрүү жана аялдардын ишкердиги жаатында практикалык 
көндүмдөрдү окутуу аркылуу кыздардын жана аялдардын экономикалык 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. 

 2018-жылы ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн МКТны 
үйрөнүүгө көмөктөшүү максатында ЕБ тарабынан каржыланган долбоор ишке 
киргизилген. Долбоордун максаты өзгөчө муктаждыктары бар жана майыптыгы 
бар адамдар үчүн маалыматтык технологиялар боюнча инклюзивдик билим 
берүүнү пилоттук түрдө жүргүзүү жана алардын ишке орношуу мүмкүнчүлүгүн 
жогорулатуу, өзгөчө майыптыгы бар жаш аялдар. Евробиримдиктин колдоосу 
менен IT Академиясы мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарды Кыргызстандын эмгек 
рыногуна киргизүүнү камсыз кылуу үчүн бир жылдык тренинг өткөрдү. 
Академиянын бул курсунун студенттеринин арасында кыздар топтун дээрлик 
50% түздү. 2019-жылы 25 жаш таланттуу бүтүрүүчү аттестаттарын алып, мектепти 
расмий түрдө бүтүрүштү. Азыр алардын бардыгы IT-компанияларында 
стажировкадан өтүп, алар толук убакыттагы жумушка орношо аларын далилдеп 
жатышат • Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды МКТ боюнча окутууну жайылтуу 
максатында Евробиримдик тарабынан каржыланган долбоор 2018-жылы 
башталган. Долбоордун максаты өзгөчө муктаждыктары бар жана майыптыгы 
бар адамдар үчүн маалыматтык технологиялар боюнча инклюзивдик билим 
берүүнү пилоттук түрдө жүргүзүү жана алардын ишке орношуу мүмкүнчүлүгүн 
жогорулатуу, өзгөчө майыптыгы бар жаш аялдар. Евробиримдиктин колдоосу 
менен IT Академиясы мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарды Кыргызстандын эмгек 
рыногуна киргизүүнү камсыз кылуу үчүн бир жылдык тренинг өткөрдү. 
Академиянын бул курсунун студенттеринин арасында кыздар топтун дээрлик 
50% түздү. 2019-жылы 25 жаш таланттуу бүтүрүүчү аттестаттарын алып, мектепти 
расмий түрдө бүтүрүштү. Азыр алардын бардыгы толук убакытта иштөөгө 
мүмкүндүк берген жумуштарды жасай аларын далилдөө үчүн IT 
компанияларында стажировкадан өтүшөт. 

 2018-жылы Интерньюс 100 аялды жана кызды робототехниканын жана 
спутник куруунун негиздерин үйрөтүү үчүн Kloop Mediaга грант бөлгөн жана 
Кыргызстандын биринчи спутнигин космоско учурууга колдоо көрсөтөт. Kloop 
Media спутниктик инженерия боюнча Kloop Media тренингинин мурунку 
раундуна катышкан беш стипендиаттын, жаш аялдардын жардамы менен 
робототехника жана спутниктик инженерия тармагында алдыңкы тренерлер 
менен 20 аял жана кыздар үчүн беш эки жумалык курстарды өткөрөт. Бул беш 
кыз-келиндер кичинекей (бир килограммга чейин) наноспутниктин (TubeSat деп 
аталган) курулушун жетектейт. Kloop Media кызматкерлери жана курстун 
катышуучулары Kloop Media веб-сайтында жана социалдык медиада процессти 
сүрөттөгөн кеминде 50 медиа материалды даярдап, Кыргызстандын жарым 
миллионго жакын адамын камтыйт. Бул материалдар илимде, технологияда, 
инженерияда жана математикада аялдарга байланыштуу кээ бир 
стереотиптерди жана стигманы жеңүүгө жардам берет жана өлкөдөгү жана 
Борбордук Азиядагы кыздарды жана башка жаш аялдарды илимге, 
технологияга жана технологияга болгон кызыгуусун улантууга шыктандырат. 



 2019-жылдан баштап Россиянын кызматташтыгынын демилгеси менен Кыргыз 
Республикасынын жарандары (кыздар да, балдар да) маалыматтык 
технологиялар боюнча акысыз онлайн курстарында окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ 
болушту. Курстар Абхазия, Азербайжан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Индия, 
Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Тажикстан, Түркия, Өзбекстан жана 
Түштүк Осетиядан келген студенттерге арналган. Sputnik Кыргызстан 
мультимедиалык маалымат борборунда Кыргыз Республикасынын мектеп 
окуучуларына виртуалдык реалдуулук тармагында жумуш сунушталууда. Мыкты 
студенттер Россиянын алдыңкы ЖОЖдоруна жеңилдетилген шарттарда чакыруу 
ала алышат же Орусиянын IT компанияларында стажировкадан өтүү 
мүмкүнчүлүгүн алышат. Платформа эң актуалдуу чөйрөлөрдөгү 12 программаны 
камтыйт: машинаны үйрөнүү, маалыматтарды талдоо, веб-иштеп чыгуу, 
жасалма интеллект, мобилдик тиркемелер жана башкалар. Ар бир окуу курсу 
атайын даярдалган лекцияларды, презентацияларды жана видеороликтерди, 
өзүн-өзү баалоо тесттерин, өз алдынча иштөө үчүн тапшырмаларды, ошондой 
эле негизги жана кошумча адабияттар боюнча сунуштарды камтыйт. 

 Иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү аркылуу аялдардын экономикалык 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү ийгиликтүү чечүүнүн мисалы Technovation 
Challenge Kyrgyzstan долбоорунун иш-чаралары болуп саналат. 

Бул Кыргызстан 2017-жылы кошулган дүйнөлүк кыймыл. 10-18 жаштагы кыздар онлайн 
платформада окутулат. Окуучу кыздар программалоонун негиздерин үйрөнүшөт, 
мобилдик тиркемелердин прототиптерин жасашат. Долбоор жыл сайын ишке 
ашырылат, сентябрда катышуучуларды кабыл алуу башталат, январь айында үч айлык 
окуу программасы башталат, анда кыздар насаатчылардын жетекчилиги астында 
командаларда иштешет. Студенттердин эмгеги калыстар тобу тарабынан бааланып, эң 
мыкты команда Калифорнияга эл аралык финалга баруу мүмкүнчүлүгүн алат, ал эми үч 
жеңүүчүгө каржылык колдоо көрсөтүлөт. 
Дүйнөлүк сынактын финалында жеңген команда долбоорду андан ары ишке ашыруу 
үчүн акчалай сыйлык алат. 2017-2019-жылдар аралыгында Кыргызстанда 900гө жакын 
окуучу кыз окутулду. Алгачкы 2 жылда бул программа Бишкек шаарында гана 
жеткиликтүү болсо, 2019-жылдан бери өлкөнүн аймактарында ишке ашырыла 
баштады. Кыргызстандагы мектеп окуучулары тарабынан иштелип чыккан айрым 
мобилдик тиркемелер Play Market'те бар. Үйрөнүү мобилдик тиркемени түзүү аркылуу 
социалдык маанилүү маселенин чечүү жолун табуу процессинде ишке ашат. Кыздар 
эмгек рыногуна киргенден кийин, кийинки жашоосунда маанилүү боло турган 
көндүмдөрдү, чоң жана кутудан тышкары ойлонууга үйрөнүшөт. Программа аялдардын 
экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнө таасир этүүчү эң маанилүү аспектилерди 
бириктирет: окутуу, кесипке багыт берүү, келечекте кыздардын ийгиликтүү ишке 
орношуусуна жана/же өз алдынча иштөөсүнө негиз түзүүчү көндүмдөр. 
Бул өзгөчө маанилүү, анткени IT тармагы эң динамикалуу өнүгүп жаткан жана 
келечектүү тармактардын бири болуп саналат, бул чөйрөдө иш дүйнөнүн дээрлик 
бардык бурчунан мүмкүн, ал ийкемдүү графикти камтыйт, башкача айтканда, ал жумуш 
жана үй-бүлөлүк милдеттерди айкалыштыруу үчүн жакшы шарттарды түзүүгө өбөлгө 
түзөт.Долбоордун иш-чаралары (катышуучуларды кошпогондо) окуучу кыздардын ата-
энелерине көбүрөөк таасир этти, алар окуу маанилүү жана пайдалуу экенине ынанууга, 



ошондой эле стереотиптик ой жүгүртүүсүн өзгөртүүгө жетишти. Көптөгөн кыздардын 
ата-энелери жана жакындары, өзгөчө региондордон, кыздарга “ылайыктуу жана/же 
жараксыз” кесиптер боюнча өз көз караштарын кайра карап чыгышты (же жок дегенде 
ойлонушту). 

 

Европа 
 
Бул бөлүмдө гендердик теңчиликке жетишүү темасы Бельгиянын биринчи В-3 
кейсиндегидей, окуу китептеринде гендердик теңчиликти чечүүдө аны ишке ашыруу 
жана сактоо боюнча жакшы саясаттан баштап, ошондой эле Австрия менен 
Германиянын демилгелеринен талданат. мектептерге жана муниципалитеттерге 
кыздар менен балдарга иш менен камсыз кылуу тармагындагы стереотиптерден 
арылууга, аларга издөө үчүн кеңири горизонт бере турган бизнес менен байланышууга 
мүмкүнчүлүк берет. 
100 баллдан 71,1 балл алган Бельгия гендердик теңчилик индекси боюнча ЕБде 8-
орунда турат. Анын упайы ЕБ баллынан 3,7 баллга жогору. 2005-жылдан 2017-жылга 
чейин Бельгиянын көрсөткүчү 5,1 упайга жогорулаган (бул прогресске карабастан, 
Бельгия гендердик теңчиликке карай ЕБге мүчө башка мамлекеттерге караганда жай 
темп менен бара жатат. Анын рейтинги 2005-жылдан бери эки тепкичке төмөндөгөн). 
Белгиянын упайлары убакыт жана ден-соолук тармагынан башка бардык көрсөткүчтөр 
боюнча ЕБнин упайларынан жогору. Гендердик теңсиздик бийлик (55,2 упай) жана 
убакыт (65,3 балл) чөйрөлөрүндө көбүрөөк байкалат, бирок мурункуга салыштырмалуу 
бийлик чөйрөсү акыркы жылдары акча чөйрөсү менен бирге (88,3 балл) жакшырды. 
Башка көрсөтмөлөргө келсек, ден соолук чөйрөсүндө эч кандай өзгөрүү болгон жок, ал 
эми убакыт көрсөтмөсү регрессия болгон.22 
Бул бөлүм үчүн тандалган экинчи өлкө боюнча 100 баллдан 65,3 балл менен Австрия 
Гендердик теңчилик индекси боюнча ЕБде 13-орунда турат. Анын упайы ЕБ баллынан 
2,1 упайга төмөн. 2005-жылдан 2017-жылга чейин Австриянын көрсөткүчү 5,8 пунктка 
көбөйгөн (2015-жылдан бери + 2 упай). Өлкөнүн рейтинги 2005-жылдан бери 
өзгөрүүсүз калды. Австриянын упайлары башкаларга салыштырмалуу күч жана убакыт 
көрсөтмөлөрүн кошпогондо, бардык көрсөтмөлөр боюнча ЕБнин упайларынан жогору, 
Австриянын упайлары эң төмөн (39,9 жана 61,2 упай). Австриянын эң жогорку упайлары 
ден соолук (91,7 упай) жана акча (86,4 упай) тармагында23. 
Германия - 100 баллдан 66,9 упай менен - Гендердик теңчилик индекси боюнча ЕБде 
12-орунда турат. Анын упайы ЕБ баллынан 0,5 упайга төмөн. 2005-жылдан 2017-жылга 
чейин Германиянын көрсөткүчү 6,9 пунктка көбөйгөн. Германия гендердик теңчиликке 
карай ЕБге караганда тезирээк жылып баратат. Анын упайлары билим жана убакыт 
тармагынан башка бардык көрсөтмөлөр боюнча ЕБнин упайларынан жогору. 
Башкаларга салыштырмалуу Германиянын эң төмөнкү баллы билим чөйрөсүндө (53,7 
упай); анын эң жогорку көрсөткүчү ден соолук тармагында (90,5 балл), ал эми эң чоң 

                                                      
22 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/BE 
23 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/AT 



жакшыруусу бийлик тармагында (+ 22,6 балл). Билим жана убакыт тармактарында 
регрессиялар бар (экөө тең үчүн - 1,6 упай).24 
 

 

Кейс B-3. Окуу китептеринин дискриминацияга каршы жана гендердик 
экспертизасын илгерилетүү жана ишке ашыруу боюнча тажрыйба - Бельгия 
 
Милдеттүү билим берүү мекемелеринде колдонула турган мектеп окуу китептерин, 
мектеп программаларын жана башка окуу материалдарын бекитүү жана бөлүштүрүү 
жөнүндө 2006-жылдын 19-майындагы Жарлыктан бери Бельгиядагы Валлония-
Брюссель Федерациясынын Милдеттүү билим берүү боюнча башкаруу комитети 
аларды бекитүүгө жооптуу. Мектеп инспекторлорунун курамынан түзүлгөн 
комиссиянын пикири боюнча окуу китептери бул комитетке жалпыга милдеттүү билим 
берүү системасындагы мекемелерде колдонууга керектүү көлөмдө берилген. 
Комитеттин милдети 2006-жылдын 19-майындагы Жарлыктын 3, 1° жана 12, 1° 
беренелеринин негизинде тең укуктуулуктун алкагында эрежелердин жана 
талаптардын сакталышын көзөмөлдөө болуп саналат, анда окуу китебинде төмөнкүлөр 
тастыкталышы керек:  

“Конституциянын 10 жана 11-статьяларында, расизмден же ксенофобиядан келип 
чыккан айрым жосундарды жазалоо жөнүндө 1981-жылдын 30-июлундагы 
мыйзамдарында жана 25-февралдагы мыйзамдарда баяндалган теңдиктин жана 
дискриминацияга жол бербөө принциптерин урматтоо, 2003-жылдын 15-
февралындагы «Тең мүмкүнчүлүктөрдү илгерилетүү жана расизмге каршы күрөшүү 
борборун түзүү жөнүндө» Мыйзамга жана 2004-жылдын 19-майындагы «Бирдей 
мамиле кылуу принцибин ишке ашыруу жөнүндө» Декретке басмырлоого каршы 
күрөш жөнүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ”. 

Бул үчүн, “Sexes & manuels Promouvoir l'égalité dans les manuels scolaires”25 (Гендер жана 
окуу китептери – Мектеп окуу китептеринде теңчиликти жайылтуу) аттуу колдонмо 
жазылып, бекитилди: анын максаты кызыкдар тараптарга – билим берүү 
системасындагы адистерге мүмкүнчүлүк берүү. – аялдар менен эркектердин, кыздар 
менен балдардын ортосундагы гендердик теңчилик маселелерин чечүү, гендердик 
басмырлоону аныктоо жана болтурбоо, мектеп окуу китептеринде жана башка окуу 
материалдарында аялдар менен эркектердин адилеттүү көрсөтүлүшүнө көмөк 
көрсөтүү. 
Бул басылманын максаттуу аудиториясы мугалимдер, мектеп инспекторлору, 
басмалар, билим берүү топтору же бөлүмдөр, уюштуруу органдары жана билим берүү 
тармагында иштеген башка мамлекеттик же жеке менчик мекемелер же уюмдар. 
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Адистердин командасы Окуу китебинде окуу китебин карап чыгуу процессинде 
каралышы керек болгон параметрлердин же корутундулардын жыйындысын 
сүрөттөйт:  

• Сапаттык аспект – эркектер менен аялдардын, кыздардын жана балдардын ар 

кандай кырдаалдарда чагылдырылышы. 

• Сандык аспект - эркектер менен аялдардын, балдар менен кыздардын тең 

салмактуу өкүлчүлүгү. 

Бул көрсөтмөлөргө ылайык, маалымдама төмөнкүлөрдү көрсөтүшү керек: 

• Кыздар жана балдар ар кандай оюндарды ойношот: физикалык да, 

интеллектуалдык да, үйдө да, сыртта да. 

• Кыздар менен балдардын бирдей үлүшү: мектепте иштөөгө кызыкдарбы же жокпу, 

ишке позитивдүү мамилесин көрсөтөбү же жокпу. 

• Кыздар жана балдардын ар кандай сапаттары жана кемчиликтери бар. 

• Кээде чогуу, кээде өзүнчө практикалык иштерди аткарган кыздар менен балдар: 

үйдө же сыртта физикалык да, интеллектуалдык да ар кандай оюндар; ар кандай 

спорттук, командалык жана жеке. 



• Кесиптик жашоодо жана үй-бүлөлүк жашоодо жигердүү же эс алуу менен 

алектенген аялдар жана үй жумуштары менен алектенген эркектер, аны адаттан 

тыш же оор деп көрсөтпөш керек. 

• Аялдар аткарган жумуштар ар түрдүү жана ачык кесиптер аялдардын кесиби катары 

каралат. 

• Аталар наристелерге кам көргөн энелерди жакшы көрүшөт. 

• Аталар жана апалар бош убактысынын бир бөлүгү катары кыздары же балдары 

менен ойноп же убакыт өткөрүшөт. 

• Техникалык же илимий кесипте иштеген эркектер жана аялдар. 

• Аялдар, эркектер сыяктуу эле, жоопкерчиликти же бийликти камтыган 

профессионалдык кызматтарды көрсөтүүдө. 

• Маалымдама аялдардын ар дайым ээлеп келген позицияларын көрсөтүүсү керек, 

алардын коомдук жана кесиптик турмушта ар кандай катышууда катышуусун 

көрсөтүү; нускама аларга карата колдонулган же колдонулуп жаткан чектөөлөр 

жөнүндө маалыматтуу болууга тийиш. 

• Бийлик кызматтарын ээлеген же нааразылык кыймылдарына катышкан өзгөчө 

аялдар билимге салым кошкон же чоң иштерде ийгиликке жетишкен аялдар. 

• Феминисттик кыймылдардын курөшүүсү аркылуу социалдык прогресс. 

Негизги сунуштар төмөндөгү аспектелирге байланыштуу: 

• Маалымдама этиштин субъекти аял же эркек болгон сүйлөмдөрдүн аздыр-көптүр 

эквиваленттүү санын сунуштайт. 

• "Мен" жеке ат атоочу аял заты менен эркекке көп учурларда бирдей колдонулат 

• функциянын, даражанын же титулдун аталыштарын феминизациялоо 1993-жылдын 

21-июнундагы Француз коомчулугунун декретине ылайык, кесиптин, функциянын, 

наамдын же титулдун аталыштарын феминизациялоого тиешелүү. 

• Синтаксис аялдык жана эркектик ат атоочторду билдирет 

 
«Гендер жана окуу китептери» колдонмосу 2012-жылдын 16-октябрында 350 адам 
катышкан конференцияда коомчулукка сунушталган. Колдонмонун 8000ден ашуун 
нускасы басылып чыгарылып, көчүрмөнү талап кылган кызыкдар адамдарга, 
машыктыруучуларга, мугалимдерге жана инспекторлорго жөнөтүлдү. Ошондой эле 
мектеп окуу китептерин басып чыгаруучулар менен байланыш түзүлүп, алардын 
басылмаларында бул жагын өнүктүрүүгө ниеттенгендер менен долбоорлор түзүлдү26. 
 

                                                      
26 https://rm.coe.int/1680590fe0 



 

 

Кейс B-4: Австриядагы жана Германиядагы кыздардын жана балдардын күндөрү 
 
Орто мектепти аяктагандан кийин, орто мектеп квалификациясын алганга чейин, бул 
студенттер кызыккан адистикти же келечектеги кесипти тандоо  учуру. Аялдар менен 
эркектердин тандоосунун ортосунда дагы эле чоң ажырым бар, анткени биринчилер 
карьера үчүн аялдарга мүнөздүү кесиптерди, азыркы учурда дагы эле  
стереотиптерге ылайык тандашат. Натыйжа: Австрия өкмөтүнүн маалыматы боюнча, 
иштеген кыздардын жана жаш аялдардын элүү пайызы тейлөө тармагында: соода, 
саламаттыкты сактоо жана социалдык сектор, мейманкана бизнеси жана коомдук 
тамактануу секторунда27. 

Салыштырганда соода, өндүрүш же инженердик тармакта иштеген кыздардын 
пайызы дагы эле чектелүү экени белгилүү болду. Австрия менен Германияда кыздар 
соода жана инженерия тармагында аз көрсөтүлүп, ар кандай социалдык жана 
структуралык факторлордон улам өздөрүнүн карьералык потенциалын толук 
пайдалана алышпайт. Ал эми ишканалар дайыма квалификациялуу адистерге, өзгөчө 
инженердик жана илимий кызмат орундарына муктаж.  

Австриянын жана Германиянын өкмөттөрү кыздарга бардык карьера спектринен 
кесип тандоодо жана алардын кызыкчылыктарына жана таланттарына ылайык 
келген жана алар ырахаттанып иштей турган жумушту тандоого келгенде маалымат 
жана колдоо жетишпейт дешет. 

Кыздардын күндөрүнүн жана Германияда жана Австрияда апрель айынын ар 4-
бейшембисинде өтүп жаткан иш-чаранын себеби мына ушунда, АКШдагы 
«Кыздарыбызды жумушка алгыла» күнүнүн таасири астында жаш өспүрүмдөргө иш 
эмне экенин жана алардын ата-энелери эмне жумуш кылаарын сезүүгө мүмкүндүк 
берген ийгиликтүү иш-чара.  

Австрияда жана Германияда кээ бир федералдык штаттар 2001/2002-жылдан бери 
Кыздардын күндөрүн уюштуруп келишет. Идеясы кыздардын кесип тандоо 
тенденцияларында чечүүчү бурулуш жасоо жана алардын эмгек рыногуна көз 
карашын өзгөртүү. Кыздарды жаңы илимий карьерага (STEM) шыктандыруу 
максатында жыл сайын коомчулук тарабынан уюштурулган Кыздар күнүнө 6 жаштагы 
мектеп окуучулары чакырылат. 2006-жылдан бери бул күн министрлер кеңеши 
тарабынан кабыл алынган чечимдин негизинде федералдык министрликтердин 
жана ведомстволордун алкагында өткөрүлүп келет жана кыздарга мамлекеттик 
сектордо активдүү түшүнүк жана реалдуу тажрыйба алууга мүмкүнчүлүк берет. 

                                                      
27 https://www.bundeskanzleramt.gv.at/en/agenda/women-and 
equality/gender_equality_in_the_labour_market/girls_day.html  
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Ошондой эле 2015-жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан 4 жаштан жогорку курактагы 
бала бакчадагы кыздарга арналган "MINI Girls' Day" да бар. 

Toechtertag.at веб-сайтына ылайык, Венадагы Кыздар күнүнө карата, өзгөртүү керек 
болгон кырдаал төмөнкүчө: 

«Классикалык» аялдардын кесиптик окуусундагы аялдар: 

• кесиптик даярдоодо аялдарды жалпы саны: 35,205  

• Чекене сатуучу адистери 22.9% 

• Кеңсе кызматкерлери 11.3% 

• Чач тарачтар 9.1% 

• Бул үч кесип боюнча жалпы саны: 43.3% 

2002-жылы Венадагы бардык кыздардын 57,5% кесиптик билим берүүнүн 
"классикалык" үч түрүн тандашкан: чекене сатуучу, чач тарач жана кеңсе 
кызматкери. 2009-жылдан бери бул кесиптердин үлүшү 50%дан аз болгон (бардык 
цифралар: 12.12.2018-жылдагы Вена Соода-өнөр жай палатасынын 
маалыматтарынан алынган кесиптик билим берүүнүн статистикасы). 

Вена технология университетинин аялдары 

Техникалык тармактарда аялдардын үлүшү учурда төрттөн бирине жакынды 
түзөт, бирок жыл өткөн сайын ал аялдардын үлүшүнүн өсүшүнүн пайдасына бир аз 
өзгөрдү28. 

Бул кандай иштейт? 

Бул улуттук күн, анда бардык 5-класстын кыздары катышууга чакырылат жана 
мындай күндүн максаты алардын арасында алар кызыккан сектордогу ар кандай 
жумуштардын толук спектри жөнүндө билимди жайылтуу болуп саналат. Кыздар 
күнүндө бардык тармактан келген ар кандай компаниялар иш сапарларды уюштуруп, 
ошол күнү кыздарды ал жакка жумушка чакырышат. Кыздар күнүнүн идеясы - 
тажрыйбага багытталган кырдаалдарга, келечектеги мүмкүн болуучу ишке 
практикалык катышууга багытталган комплекстүү иш-аракеттер күнү идеясы: бул 
аркылуу кыздарды жаңы эмгек рынокторуна, стереотиптерге ылайык, "аялдар үчүн" 
эмес болсо дагы жана жумушка орноштурууга стимулдаштыруу.  
 
Бул кыздар күнүнүн милдеттерине ылайык жасалат, алар: 

                                                      
28 https://www.toechtertag.at/der-tochtertag/zahlen-und-fakten/ 



• кыздар үчүн стереотиптүү карьералык пландоону өзгөртүү жана алардын илимий 

карьерага жана келечекке багытталган жумушка болгон кызыгуусун арттыруу ; 

• Бизнестин көңүлүн кыздардын потенциалына буруу жана алардын ортосунда 

байланыш түзүүгө көмөктөшүү; 

• Кыздардын адаттагыдай эркектер үстөмдүк кылган жумуштарда иштөөсүнө 

суроо-талап уламдан-улам өсүп жаткандыгы жөнүндө ата-энелердин жана 

коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатуу. Кыздар жаңы карьералык 

мүмкүнчүлүктөр жөнүндө алган маалымат тек теориялык эмес, эксперттер менен 

баарлашуу учурунда алынганын белгилей кетүү маанилүү: Кыздар күнүндө алар 

да активдүү катышууга, чыныгы милдеттерди аткарууга мүмкүнчүлүк алышат, 

күнүмдүк жумушту аткарып, алар эркин эксперимент кыла алат, ошентип, 

алардын өзүнө болгон ишенимин бекемдейт жана өз жөндөмүнө таянат.  

• Кыздар күнү кыздарга аларда бар варианттардын толук спектрин изилдөө 

мүмкүнчүлүгүн сунуштоо жана натыйжада салттуу негизги моделдерден 

тышкаркы чөйрөлөрдү камтыган кесип тандоо спектрин кеңейтүү максатында 

иштелип чыккан. 

 
Долбоордун ийгилиги статистикалык өлчөнүүчү эффекттер аркылуу 

документтештирилет. Toechtertag веб-сайтына карата билдирилген жыйынтыктар 
2002-жылдан 2018-жылга чейин Кыздар күнүнө катышкан 40 000ге жакын кыздарга 
тиешелүү жана 800гө жакын ар кандай компаниялар мындай күндөрдүн бир эле 
хронологиясына катышкан. 

Германияда 2001-жылы Кыздар күнүнөн бери компаниялар жана уюмдар эки 
миллионго жакын кыз үчүн 150 000ден ашык иш-чарага катышкан. Успех проекта 
задокументирован посредством статистически измеримых эффектов.  В отношении 
веб-сайта Toechtertag, сообщенные результаты касаются примерно 40 000 девочек, 
которые приняли участие в Дне дочерей, проводимых с 2002 по  2018 г., и в этом же 
временном графике проведения таких дней в них приняли участие около 800  
различных компаний. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Германиядагы баалоодо кыздардын 96 пайыздан ашыгы Кыздар күнүн "жакшы" же 
"абдан жакшы" деп баалашкан. Кыздардын 70 пайызы Кыздар күнүндө өздөрү 
кызыккан кесиптерди үйрөнүштү. Кыздардын 38 пайызы Кыздар күнүндө үйрөнгөн 
тармактагы жумушту элестете алышат; Катышуучу уюмдардын 38 проценти 
стажировкадан жана практикадан өтүү өтүнүчтөрүн алышкан29. For more than one in five 
companies these lead to an employment of female candidates. Ар бир бешинчи компания 
үчүн бул аял талапкерлердин жумушка алынышына алып келет. Баалоо карьера 
багытын бекем өзгөртүүгө жана гендердик теңчиликке ачыктыкка алып баруучу абдан 
ийгиликтүү натыйжаны көрсөтөт, айрыкча көбүнчө басмырланган технология 
секторунда. 

Ошондой эле эркек балдар үчүн бала багуу, билим берүү жана коомдук иштер сыяктуу 
бир нече эркектер бар жумуштарга эркек балдарды тартуу максатында уюштурулган 
Балдар күнү бар. 

                                                      
29 https://www.girls-day.de/daten-fakten/das-ist-der-girls-day/ein-zukunftstag-fuer-maedchen/english 

Кыздар күнү ийгиликтүү окуя 
Илимий баа берүүнүн натыйжалары 

Позитивдүү рейтингдер 

Катышуучу кыздар кыздар 

күнүн "жакшы" же "абдан 

жакшы" деп баалашат. 

Карьера багыты 

Кыздардын күнүндө уюмдар кесиптик 

окууга жана университетке болгон 

кызыгууну сезишет 

Кызыкчылыктардын 

стимулдаштырылганы 

Кыздар жагымдуу кесиптерди 

үйрөнүшөт жана иштин 

сыналган тармактарына чоң 

Келечектеги перспективалар 

Ар бир төртүнчү уюм Кыздар күнүнүн 

мурдагы катышуучуларын жумушка 

алууну чечет 

Келечектеги таланттар 

үчүн потенциал 

Көптөгөн кыздар барган 

уюмда стажировкадан 

өтүүнү каалашат 

Көрүүлөрдүн саны 

Популярдуу веб-сайт: Girls-day.de: 

2018-жылдын январь айынан февраль 

айына чейин веб-сайт 5,5 миллион 

колдонуучу тарабынан көрүлгөн 

Бүткүл улуттук Кыздар күнү жылына бир жолу гендердик мансапка максималдуу көңүл 

бурат. Бул узак мөөнөттүү таасири бар. Илимий баалоонун натыйжалары анын позитивдүү 

өнүгүшүн ырастайт. 



 

 

Ал жыл сайын ноябрь айынын экинчи бейшембисинде өтөт жана 12 жаштан жогорку 
балдарды катышууга чакырат. Концепция, биринчи кезекте, эркек балдар үчүн кесип 
тандоодо гендердик стереотиптер жөнүндө кабардар болушу жана ошону менен 
аларды аздыр-көптүр четтетилүүчү жана жалаң аялдар же ылайыктуу жумуш 
орундарына кызыктыруу болгон. Буга байланыштуу балдардын, социалдык жактан 
начар же алсыраган адамдардын жоопкерчилигин камтыган башка, жаңы адамдардын 
образын пропагандалоо. 

 

 

 



C. МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАР 

Кыргызстан 
 

Кейс C-1.  Мамлекеттик органдардын ишинде гендердик комплекстүү мамилени 
жайылтуу 
 
Кыргыз Республикасында аялдар менен эркектердин тең укуктуулугуна жетишүү 
өнүгүүнүн негизги максаттарынын бири катары таанылган. Мындай таануу өлкөнүн 
гендердик теңчиликке жана улуттук мыйзамдарга жетишүү боюнча эл аралык 
милдеттенмелерди аткарууга болгон аракетинде чагылдырылды, Конституцияда 
«Кыргыз Республикасында эркектер менен аялдар бирдей укуктарга жана 
эркиндиктерге, аларды ишке ашырууда бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ» деп белгиленген 
(24-берене).  
Гендердик теңчиликтин конституциялык кепилдиктерин ишке ашыруу үчүн ар кандай 
чөйрөлөрдө жана бардык деңгээлдеги иш-чаралардын комплекси ишке ашырылууга 
тийиш. “Эркектер менен аялдардын бирдей укуктарынын жана бирдей 
мүмкүнчүлүктөрүнүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы ушул максатта гендердик маселелерге комплекстүү мамилени – ал аркылуу 
эркектер менен аялдардын ортосундагы теңсиздикти жоюу максатында бардык саясий, 
экономикалык, эмгектик, социалдык жана башка тармактарда мыйзамдарды, 
саясаттарды жана программаларды даярдоодо, ишке ашырууда, мониторингде жана 
баалоодо аялдар менен эркектердин кызыкчылыктары жана тажрыйбасы ажырагыс 
аспект болуп саналган стратегияны колдонууну белгилейт (1-берене). 

Ошондой эле, ушул Мыйзамда гендердик теңчиликти камсыз кылуу боюнча 
мамлекеттик саясаттын негиздеринин арасында гендердик комплекстүү мамилени 
колдонуу үчүн төмөнкүлөр маанилүү: 

 гендердик саясатты ишке ашыруунун институционалдык механизмдерин түзүү; 

 гендердик теңчиликке жетишүүгө багытталган мамлекеттик максаттуу 

программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу; 

 мамлекеттик, региондук жана жергиликтүү өнүктүрүү программаларына жана 

стратегияларына гендердик мамилени интеграциялоо. 

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясында да 
бир катар өнүгүү артыкчылыктары, анын ичинде бардык тармактарда гендердик 
теңчиликке жетишүү белгиленген. 
Тармактык саясатка, стратегияларга жана программаларга комплекстүү гендердик 
мамилени киргизүү мамлекеттик кызматкерлер өздөрүнүн ведомстволору тарабынан 
чечилүүчү социалдык-экономикалык өнүктүрүү милдеттеринин гендердик 
аспектилерин аныктоодо кыйынчылыктарга дуушар болгон чөйрөдө оңой иш эмес. 
Бул кыйынчылыктар объективдүү да, субъективдүү да мүнөзгө ээ, аларды жеңүү үчүн 
маалыматтарды чогултуу системаларынын, аналитикалык иштердин, стратегиялык 
пландаштыруунун, ошондой эле учурдагы мониторинг жана баалоо системаларынын 
өзгөрүүлөрү менен байланышкан системалык өзгөрүүлөр талап кылынат. Мунун баары 



тармактык министрликтердин мамлекеттик кызматчыларынын потенциалын олуттуу 
жогорулатууну талап кылат. 
2008-жылы Кыргыз Республикасындагы улуттук гендердик механизмге функционалдык 
талдоо жүргүзүлүп, анын натыйжасында гендердик саясатты борбордук органдардын, 
тармактык министерстволордун жана территориялык органдардын, жергиликтуу өзүн-
өзү башкаруу органдарынын деңгээлинде ишке ашыруу чөйрөсүндө, ошол мезгилдеги, 
институционалдык түзүмдөрдүн жана механизмдердин кемчиликтери жана алсыз 
жактары аныкталган. Функционалдык анализдин жыйынтыгында гендердик саясат 
чөйрөсүндө институционалдык туруктуулукту камсыз кылууга багытталган сунуштар 
берилди. Иштеп чыгуучу чаралардын ичинен ар кандай мамлекеттик башкаруунун 
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-аракетинде гендердик 
мамилелерди ишке ашыруу үчүн жоопкерчиликти камсыз кылууга бирдиктүү жана 
системалуу мамилени караган, гендердик мониторинг системасын киргизүү жана 
башкаруу процесстерине баа берүү, гендердик талдоо, пландаштыруу жана бюджеттөө 
маселелери боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин потенциалын 
системалуу түрдө жогорулатуу зарылдыгы аныкталды. Мындай мамиле болмоюнча, 
мамлекеттик гендердик саясатты ишке ашыруунун институционалдык эс тутуму 
аткарылышы боюнча расмий отчеттор менен гана чектелип, реалдуу прогресске 
жетишүүгө мүмкүн эмес болуп калыш коркунучу бар.    
Функционалдык анализдин негизги сунуштарынын бири болуп “Эркектер менен 
аялдардын бирдей укуктарынын жана мүмкүнчүлүктөрүнүн мамлекеттик 
кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган ыйгарым 
укуктуу координациялоочу мамлекеттик органды түзүү жана анын иштеши жөнүндө 
талапты аткаруу болду. Мамлекеттик башкаруу системасын реформалоонун 
натыйжасында 2009-ж. Гендердик саясатты ишке ашыруу үчүн жооптуу негизги 
мамлекеттик органдын функциялары Кыргыз Республикасынын Эмгек, ишке 
орноштуруу жана социалдык өнүктүрүү министрлигине өткөрүлүп берилген. 
Министрликте Гендердик саясат жана балдарды коргоо департаменти түзүлдү, бирок 
бул министрликтин башка бөлүмдөрүнүн ишинде гендердик мамилени жайылтуу 
жоопкерчилигин бошотпойт.  

Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү 
министрлиги дагы деле өлкөдө гендердик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым 
укуктуу жооптуу орган болуп саналат жана гендердик маселелер боюнча бөлүм 
мамлекеттик гендердик саясатты ишке ашыруу түзүмүндө ийгиликтүү иш алып барат, 
ошондой эле гендердик теңчиликке жетишүүнүн улуттук стратегиясын жана гендердик 
теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук пландарын ишке ашырууну 
координациялайт. 

Гендердик маселелер боюнча бөлүм гана эмес, Эмгек жана социалдык 
өнүктүрүү министрлигинин башка бөлүмдөрү да өздөрүнүн ишмердүүлүгүнө 
комплекстүү гендердик мамилени ийгиликтүү киргизишти. 

Комплекстүү гендердик мамилени киргизүү мамлекеттик саясаттын бардык 
тармактарында зор натыйжаларга жетишүүгө мүмкүндүк берет жана мамлекеттик 
органдар тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды бардык керектөөчүлөргө, анын ичинде 
калктын аялуу катмарына жеткирет. 



Бүтүндөй алганда гендердик саясаттын мазмуну мамлекеттик органдардын 
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын конкреттүү чөйрөлөрдөгү 
(билим берүү, маданият, саламаттыкты сактоо, транспорт, курулуш, турак жай-
коммуналдык чарба ж. б. ж.б.) ишмердүүлүгү менен тыгыз айкалышат. Министрликтер 
жана ведомстволор, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз ишин гендердик 
мамилени эске алуу менен жүргүзүүгө милдеттүү. Башкача айтканда, гендердик саясат 
кайчылаш жана өзүнчө мазмунга ээ эмес. 

Функционалдык көз караштан алганда, гендердик саясат институционалдык 
чараларды иштеп чыгууну талап кылат: гендердик мамиле үчүн мыйзамдык базаны, 
каржылоо системасын, кадрдык иштерди, стратегиялык коммуникацияларды, б.а. 
Кыргыз Республикасынын министрлик деңгээлинде тиешелүү структураны иштеп 
чыгууну. 

Гендердик саясатты координациялоо иштеп жаткан мамлекеттик органдар жана 
консультациялык түзүмдөр тарабынан, алардын потенциалын күчөтүү шартында 
жакшыртылышы мүмкүн. 

Гендердик саясатты ишке ашыруу министрликтердин жана ведомстволордун 
ведомстволук түзүмдөрү, борбордук органдар, жергиликтүү мамлекеттик 
администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан түздөн-
түз жүзөгө ашырылат. 

Ошол эле учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана 
жергиликтүү мамлекеттик администрациялар гендердик саясаттын натыйжаларын 
керектөөчүлөр: алардын аймагында жашаган конкреттүү эркектер жана аялдар менен 
түз байланышта болушат. 

Көп жылдар бою Кыргыз Республикасында гендердик саясатты ишке ашыруунун 
улуттук институттук механизмин өркүндөтүү жана чыңдоо процесси төмөнкү 
ийгиликтүү мисалдарды белгилөөгө мүмкүндүк берет: 

• Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Аялдар, үй-бүлө жана гендердик 

өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеши - аялдар, үй-бүлө жана гендердик өнүктүрүү 

боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырууну камсыз кылуу үчүн түзүлгөн 

координациялык-кеңеш берүүчү орган болуп саналат. Кеңештин курамына 

министрлер, Жогорку соттун, прокуратуранын жетекчилери, Акыйкатчы, өкмөттүн 

облустардагы өкүлдөрү, ошондой эле гендердик бейөкмөт уюмдар кирет; 

• Парламентте (2020-жылдан баштап) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 

Төрагасына караштуу Аялдардын укуктары жана гендердик зомбулуктун алдын алуу 

боюнча кеңеш түзүлүп, Кеңештин курамына Жогорку Кеңештин бардык 

фракцияларынын депутаттары жана жарандык коомдун өкүлдөрү кирген. 

аялдардын, балдардын жана башка аялуу топтордун укуктарын коргоо тармагында 

иштеген уюмдар. Кеңеш аялдардын укуктары, гендердик зомбулук жана 

басмырлоо менен күрөшүү боюнча кеңеш берүүчү орган болуп саналат. Кеңешке 

гендердик теңчилик, гендердик зомбулукка жана дискриминацияга каршы күрөшүү 

маселелери боюнча эл аралык мамилелерде, эл аралык уюмдарда Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын тиешелүү чечимдеринин 



негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан чыгууга ыйгарым 

укук берилген. Кеңешке төмөнкү милдеттер жүктөлөт: 

 гендердик теңчилик, сексуалдык жана гендердик зомбулук маселелери боюнча 
Жогорку Кеңештин мамлекеттик органдар, жарандык коом жана эл аралык 
уюмдар менен байланышын камсыз кылуу; 

 гендердик теңчилик, гендердик зомбулук жана дискриминация маселелери 
боюнча парламенттин мыйзам чыгаруу жана көзөмөлдөө функцияларына 
тиешелүү сунуштарды жана рекомендацияларды иштеп чыгуу жана Жогорку 
Кеңешке киргизүү; 

 аялдардын укуктары, гендердик теңчилик, гендердик зомбулук жана 
дискриминация жаатындагы мыйзам актыларынын аткарылышына мониторинг 
жүргүзүү. 

 Парламентте гендердик теңчилик боюнча мыйзамдарды илгерилетүү аянтчасы 

катары да Аял-депутаттардын форуму (2011-жылдан бери) түзүлүп, иштеп жатат. 

Форумдун ролу абдан манилүү, себеби ал бардык фракциялардын партиялар 

аралык кызматташтыгына көмөктөшөт жана гендердик аспектилерди парламенттик 

талкууга киргизүүгө салым кошот. Аял-депутаттардын форуму аялдардын укуктары 

боюнча мыйзамдарды жигердүү жактап, гендердик сезимтал мыйзамдарды жана 

мыйзамдарга гендердик талдоо жүргүзүүнү демилгелейт. Форум үзгүлтүксүз 

негизде чогулуп, ошондой эле аймактарды кыдырып, шайлоочулар менен 

жолугушат. 

 Министрликтердеги, ведомстволордогу, жергиликтүү мамлекеттик 

администрациялардагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы 

гендердик саясатты жүргүзүү боюнча жооптуу кызматкерлер улуттук механизмдин 

бир бөлүгү болуп саналат. Алардын уюмдарда гендердик чөйрөнү жайылтуу боюнча 

иши башка милдеттер менен айкалыштырылган. Тиешелүү органда гендердик 

саясатты ишке ашырууну координациялоо үчүн жоопкерчилик, эреже катары, 

министрдин орун басарларынын бирине, мамлекеттик органдардын жетекчилерине 

жүктөлөт; 

 Гендердик маселелер боюнча консультативдик кеңештер айыл өкмөттөрүнүн, 

айылдык жана шаардык өз алдынча башкаруу органдарынын, мэриянын 

деңгээлинде түзүлөт, алар төмөнкүлөрдөн турат: 

- жергиликтүү кеңештердин депутаттары - туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү; 
- жергиликтүү активисттер жана бейөкмөт уюмдардын мүчөлөрү, анын ичинде аялдар; 
- Кеңештин катчысы болуп айыл өкмөтүнүн жооптуу катчылары - гендердик саясатты 
жүргүзүү боюнча жооптуу кызматкерлер (ГСЖК) дайындалсын. 

 Жергиликтүү консультациялык кеңештин функциясы гендердик теңчиликке 
жетишүү боюнча айыл өкмөтүнүн өнүгүү планына жана анын бюджетине 
киргизилүүчү сунуштарды жана иш-чараларды иштеп чыгуу болуп саналат. 
Консультативдик кеңештин курамында жарандык сектордун үлүшү мүчөлөрүнүн 



жалпы санынын 30% кем эмес болушу керек. Кеңештердеги аялдардын үлүшү да 
30% кем эмес болушу керек. 

 Райондук деңгээлде – акимдин орун басары – ГСЖК  гендердик маселелер боюнча 
иштерди координациялайт. 

 Гендердик саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган гендердик 
теңчиликке жетишүү боюнча республикалык (улуттук) иш-чаралардын планын 
жалпылайт, аны стратегиялык чаралар менен, ошондой эле гендердик маселелер 
боюнча башка программалык документтер менен толуктайт жана аларды Улуттук 
кеңештин талкуусуна жиберет. 

 Ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы, 
министрликтер жана ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар 
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жүзөгө ашырылат. 
Сот бийлиги гендердик саясат боюнча эл аралык жана улуттук мыйзамдардын 
аткарылышын камсыз кылат. 

 Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын аппаратында аялдардын, балдардын 
жана үй-бүлөлөрдүн укуктарын коргоо бөлүмү бар. Мониторингдин жыйынтыгы 
боюнча Акыйкатчы 2 атайын баяндаманы даярдап, парламентке сунуштаган: 
“Кыргыз Республикасында аялдардын жана балдардын эмгек укуктарынын 
сакталышы жөнүндө30” жана “Аялдардын репродуктивдүү укуктарынын сакталышы 
жөнүндө31”. 

 Юстиция министрлиги жана Жогорку Кеңештин Аппараты ченемдик укуктук 
актылардын долбоорлоруна гендердик экспертиза жүргүзөт. Гендердик экспертиза 
жүргүзүү процессин Өкмөттүн Аппараты координациялайт. 

 Гендердик теңчиликке жетишүү боюнча Улуттук иш-аракеттер планынын 
аткарылышына мониторинг Улуттук кеңеш, Жогорку Кеңештин комитети тарабынан 
үзгүлтүксүз жана мезгил-мезгили менен - жарым жылда бир жолудан кем эмес 
жүргүзүлөт. 

 Улуттук статистикалык комитет улуттук керектөөлөрдү жана эл аралык 
милдеттенмелерди эске алуу менен гендердик саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым 
укуктуу мамлекеттик орган тарабынан иштелип чыккан гендердик 
дезагрегацияланган көрсөткүчтөрдү дайыма чогултуп турат. 

 Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттик гендердик маселелер боюнча 
жооптуу кадрларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу саясатын, 
ошондой эле мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоодо гендердик талаптарды 
эске алуу менен иштеп чыгат жана ишке ашырат, курамда гендердик тең 
салмактуулуктун сакталышына жана мамлекеттик кызматчылардын кызматын 
жогорулатуу практикасын жүргүзөт жана аны сактоо боюнча сунуштарды иштеп 
чыгат.  

 Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Башкаруу академиясы 
мамлекеттик органдар үчүн кадрларды даярдайт, Улуттук кеңештердин мүчөлөрүнө 
жана мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын жетекчилерине гендердик маселелер боюнча, ар кандай 

                                                      
30 https://ombudsman.kg/files/docs/reports/2016/observance-of-the-labor-law.pdf 
31 https://ombudsman.kg/files/docs/reports/2016/observance-of-the-reproductive-rights.pdf 



деңгээлдеги мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн окууларды 
иштеп чыгат жана өткөрөт. 

 Өкмөт жыл сайын гендердик теңчилик жаатындагы иштердин абалы жөнүндө отчет 
даярдап, Жогорку Кеңешке сунуштайт. 

 Гендердик мыйзамдардын колдонулушунун жана аткарылышынын 
мыйзамдуулугун Башкы прокуратура көзөмөлдөйт, Акыйкатчы укуктарды бузуу 
жана гендердик басмырлоо жөнүндө арыздарды карайт жана өз ыйгарым 
укуктарынын чегинде зарыл чараларды көрөт. 

 КТРК, республикалык жана жергиликтүү мамлекеттик ЖМКлар – мамлекеттик 
гендердик саясатты чагылдыруу үчүн коммуникациялык кампанияларды 
өткөрүшөт. 

 Жарандык коом гендердик өнүгүү маселелерин кароо процессинде, мамлекеттик 
программаларды бекитүү боюнча рекомендацияларда, бул программалардын 
алкагында аткарылып жаткан иш-чаралардын артыкчылыктуулугун 
координациялоодо саясатка интеграциялоого укуктуу. Жарандык коомдун 
катышуусу саясатты иштеп чыгуу жана талдоо этаптарында кеңеш берүүчү, ошондой 
эле мамлекеттик социалдык заказдын аткаруучусу катары ишке ашыруу фазасында 
аткаруучу да болушу мүмкүн. Мониторинг жана баалоо саясатты талдоонун бир 
бөлүгү болуп саналат, ал эми социалдык кызматтарды көрсөтүү мамлекеттик 
социалдык заказдын алкагында жүзөгө ашырылат. 

 Министрликтердин жана ведомстволордун алдында түзүлүүчү жана иштеп жаткан 
«Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамында коомдук кеңештердин курамында  бир жыныстагы 
адамдардын курамы 70%дан ашпоосу керек деген милдеттүү талаптар каралган.  

Кейс C-2.  Улуттук жана региондук деңгээлдеги туруктуу өнүгүүнү стратегиялык 
пландаштыруу методологиясына гендердик өлчөмдү киргизүү 
 
Гендердик мамиленин милдеттери эркектер менен аялдардын ортосундагы 
айырмачылыктарды нивелирдөө эмес, болгону репродуктивдүү айырмачылыктарды 
таануу жана эске алуу, эки жыныстын тең өзүн-өзү ишке ашыруусу үчүн бирдей 
экономикалык, социалдык жана саясий мүмкүнчүлүктөрдү түзүү. Жыныстык тең 
укуктуулук алардын бири-бирине окшоштугун же иденттүүлүгүн билдирбейт, ошондой 
эле бул теңчилик эркектерге мүнөздүү болгон шарттарды жана жашоо образын норма 
катары белгилөө керек дегенди билдирбейт. Гендердик теңчилик – аялдар менен 
эркектердин ортосундагы окшоштуктарга жана айырмачылыктарга, алар ойногон 
түрдүү социалдык ролдорго коом тарабынан бирдей баа берүү болуп саналат. 

Теңдик принциби айырмачылыктарга болгон укукту да камтый турганын 
түшүнүү керек, б.а. аялдардын жана эркектердин алардын тигил же бул социалдык 
класска таандыктыгы, саясий көз караштары, дини, этникалык тобу, расасы же 
сексуалдык ориентациясы менен байланышкан айырмалоочу белгилерин эске алуу 
зарылдыгын билдирген укук. Ошол эле учурда, бардык аялдар жана бардык эркектер 
бирдей эмес экенин, аялдардын топторунун ортосундагы айырмачылыктар аялдар 
менен эркектердин ортосундагы айырмачылыктардан алда канча көп болушу мүмкүн 



экенин түшүнүү абдан маанилүү. Бул жерде гендердик стереотиптерди колдонуу эмес, 
гендердик тенденциялар маанилүү. 

Саясат жана коомдук-саясий структуралар жашоо шарттарын моделдөөдө 
биринчи кезектеги ролду ойнойт жана ушуга байланыштуу, көп учурда тигил же бул 
жыныстын белгилүү бир коомдун шарттарында белгиленген статусун сактоону жана 
кайра өндүрүүнү институтташтырат. Мамлекеттик программалар жана саясат 
теңсиздикти уланткан салттуу сексисттик мамилелерди деконструкциялоого жана 
андан баш тартууга багытталууга тийиш. 

 Гендердик сезимталдыкты эске алуу 
менен туура пландаштыруу, ишке ашыруу, 
бюджетти түзүү, мониторинг жүргүзүү жана 
мамлекеттик программаларды баалоо 
экономикалык эффект берет, анткени 
активдүү аялдар менен эркектер чогуу 
өндүрүштүк жумушчу күчтүн 100% 
камсыздайт. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, 
гендердик дискриминация жакырчылыкты 
кайра жаратат, экономикалык өнүгүүнү 
жайлатат жана башкарууну алсыратат. 

Комплекстүү гендердик мамиленин 
негизин түзгөн  принциптер: 

 Гендердик теңчиликке умтулуу бир 
гана аялдардын эмес, коомдун 
бардык мүчөлөрүнүн милдети; 

 Гендердик теңчиликти илгерилетүү баарына пайдалуу болот; 

 Гендердик теңчиликке өнүгүүнүн бардык программаларында жана 
программалык циклдин бардык этаптарында көңүл буруу керек; 

 Маанилүү дисбаланс болгон учурларда теңсиздикти жоюу (көбүнчө аялдар үчүн) 
жана алардын коомдогу абалын жакшыртуу үчүн гендердик чараларды көрүү 
зарыл; 

 Практикалык да, стратегиялык да гендердик муктаждыктарга көңүл буруу керек. 

Гендердик маселелерди чечүүгө комплекстүү мамиле – мыйзамда, мамлекеттик 
саясатта, программалык жана бюджеттик иш-чараларда, бардык программалык 
циклдин этаптарында гендердик теңсиздикти кыскартууга багытталган системалуу 
иштерди жүргүзүү үчүн катышуучулар, бенефициарлар жана чечимдерди кабыл 
алуучулар катары эркектер менен аялдарга бирдей мүмкүнчүлүктөрдү жана укуктарды 
берүүгө багытталган институттук стратегия. 

Интегралдык гендердик мамиле саясатты башкаруу циклине гармониялуу түрдө 
киргизилиши жана үч этапты камтышы керек: 

1. Тармактык маселелерге гендердик талдоо жүргүзүү. 

2. Гендердик спецификалык пландаштыруу, бюджетти түзүү жана ишке ашыруу. 

3. Гендердик мониторинг жана баалоо жүргүзүү. 

«Комплекстүү гендердик мамиле – бул ар 
кандай чөйрөдө жана бардык деңгээлдеги 
мыйзамдарды, саясаттарды жана 
программаларды кошо алганда, эркектер 
менен аялдарга пландаштырылган иш-
аракеттердин таасирин баалоо жана талдоо 
процесси. Бул аялдар менен эркектердин 
бирдей жеңилдиктерди алуусу үчүн саясий, 
экономикалык жана социалдык 
чөйрөлөрдөгү саясаттарды жана 
программаларды иштеп чыгуунун, ишке 
ашыруунун, мониторинг жүргүзүүнүн жана 
баалоонун ажырагыс бөлүгү катары, 
алардын теңсиздиги тамырлап кетпөөсү 
үчүн эркектер менен аялдардын 
муктаждыктарын жана тажрыйбасын эске 
алган стратегия. 
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Эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу өлкөдө 2017-жылга чейин Туруктуу 
өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-
2017-жылдарга туруктуу өнүгүүгө өтүү боюнча Программасы жана Планы (ПСДП) 
сыяктуу документтер, Туруктуу өнүгүүнүн жана гендердик өнүгүүнүн 
артыкчылыктарынын бири катары аялдардын жана үй-бүлөнүн ролу маселелери 
белгиленген. Сунушталган милдеттер жана чаралар 2020-жылга чейин Гендердик 
теңчиликке жетишүүнүн Улуттук стратегиясында (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2012-жылдын 27-июнундагы № 443 токтому менен бекитилген) аныкталган максаттарга 
жана милдеттерге толугу менен шайкеш келет. 

Туруктуу өнүгүүнүн негизги индикаторлорунун катарына гендердик индикаторлор 
киргизилгенин да оң белгилей кетүү керек. Алсак, 2013-2017-жылдарга Кыргыз 
Республикасын туруктуу өнүктүрүүгө өтүү программасында аныкталган адамдык 
өнүгүүнүн 70 максаттуу индикаторунун (2013-2017-ж.) ичинен 23 индикатор 
гендердик мааниге ээ. 

Стратегиялык өнүгүүнү пландаштыруунун бардык этаптарында комплекстүү гендердик 
мамилени киргизүү зарылдыгын таануу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
төмөнкүдөй натыйжалуу кадамдарынан көрүнүп турат: 

 Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2015-жылдын 27-

февралындагы № 45 буйругу менен бекитилген (Туруктуу өнүгүүнү 

стратегиялык пландоо методикасы жана стратегиялык жана программалык 

документтерди инвентаризациялоону баалоо методикасы, мында гендердик 

маселелер камтылган кайчылаш критерий (аймактарды өнүктүрүү жана 

секторлор аралык мамилелер маселелери менен бирге) жана программалык 

документтерде гендердик компонентти баалоо критерийлери боюнча 

сунуштар берилген. 

Гендердик компонентти баалоо критерийлери 

Максималдуу баа- 10 балл 

8–10 балл - Максималдуу, оң баа («гендердик-позитивдүү документ»). Документтин 
бардык 3 бөлүгүндө гендердик өлчөмдү комплекстүү кароо: 

a. кырдаалды талдоодо/көйгөйлөрдү формулировкалоодо (гендердик 

дезагрегацияланган статистика келтирилген, орун алган көйгөйдүн же 

көйгөйлөрдүн аялдар менен эркектерге терс таасиринин айырмачылыктары 

аныкталган); 

b. чаралар үчүн гендердик максаттуу максаттарды түзүүдө (мисалы, максаттуу 

гендердик теңсиздикти өзгөртүүгө же теңсиздиктин кесепеттерин жумшартууга 

түздөн-түз багытталганда же гендердик аялуу топтор үчүн атайын чаралар 

каралган); 

c. ишке ашыруунун көрсөткүчтөрүнө гендердик көрсөткүчтөр кирет.  

4-7 балл – Орто баа («гендердик-багыттуу документ). Гендердик аспектилерди жарым-
жартылай камтуу. Стратегияларды иштеп чыгууда калктын ар кандай топторуна 



гендердик эффекттердин жана пландаштырылган чаралардын таасирин аныктоо 
маанилүү: аялдарга жана эркектерге, балдарга жана кыздарга, шаардык, айылдык, 
тоолуу райондордун тургундары, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар, 
жумушсуздар, жана башкалар. 

0-3 балл - Минималдуу балл («гендердик сокур, гендердик сезимтал эмес документ»). 
Документте гендердик аспектилерди кароо, маселелерди гендердик талдоо таптакыр 
жок. 

 Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги гендердик компонентти 

баалоо критерийлери боюнча стратегиялык документтерди (методологияны 

тестирлөө үчүн тандалып алынган) инвентаризациялоонун жыйынтыктарын 

карап чыкты. Министрликтердин, ведомстволордун жана региондордун 17 

стратегиялык документинин ичинен 1 документке гана гендердик оң баа 

берилген («Ден соолук» Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоону 

реформалоонун улуттук программасы), 5 документ гендердик багыттагы32 

жана 11 документ – гендердик сокур33 документтер деп табылган.  

 Туруктуу өнүгүүнүн гендердик өлчөмү боюнча мамлекеттик адистер үчүн окуу 
модулу иштелип чыкты, апробацияланды жана ишке киргизилди; 

 Туруктуу өнүгүүнү стратегиялык пландаштыруу боюнча колдонмо (улуттук 
жана региондук деңгээлде), ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары үчүн Туруктуу өнүктүрүүнүн пландарын жана стратегияларын 
иштеп чыгуу боюнча Методологиялык колдонмолор да гендердик 
маселелерди кайчылаш компонент катары камтыйт жана гендердик 
аспектилерди пландаштыруунун бардык этаптарына киргизүү боюнча 
деталдуу сунуштар, анын ичинде жумушчу топтун курамына гендердик 
эксперттерди киргизүү, көйгөйлөрдү гендердик талдоо, гендердик 
артыкчылыктарды аныктоо, гендердик индикаторлорду аныктоо ж.б. 
сунуштар берилген; 

 Туруктуу өнүгүүнү стратегиялык пландаштыруу боюнча методикалык 
сунуштар, анын ичинде гендердик аспектилер боюнча 2013-2017-жылдарга 
Нарын облусун жана Суусамыр айыл аймагын туруктуу өнүктүрүү 
стратегиясын иштеп чыгуунун мисалдарынын алкагында апробациядан өттү. 

 Гендердик теңчиликти көбүнчө “кайчылаш” маселе деп аташат, бул кайсы 

гана чөйрөдө болбосун: экономикада, социалдык өнүгүүдө, маданиятта, 

айлана-чөйрөнү коргоодо  аялдар менен эркектердин муктаждыктарында 

жана мүмкүнчүлүктөрүндө объективдүү себептик айырмачылыктар бар. 

Ушул же башка чаралар аялдардын жана эркектердин абалына ар кандай 

таасир этиши мүмкүн. Демек, тигил же бул маселенин сапаттуу чечилиши 

                                                      
32 Стратегия развития социальной защиты населения КР на 2012-2014 гг., Стратегия развития образования в КР на 2012-2020гг., проект Стратегии развития экспорта КР на 

2013-2017 гг., Программа развития Жалал-Абадской области на 2013-2017 гг., Программа развития Нарынской  области на 2012-2017 гг. 

33 Среднесрочная стратегия развития  электроэнергетики КР на период 2012-2017 гг.; проект Стратегии развития сельского хозяйства КР до 2020 г.; Концепция 

экологической безопасности КР; проект Среднесрочной стратегии развития туризма до 2017 г. ; Программа развития города Бишкека «Обновленная столица» на 2009-2012 

годы; Стратегия развития Чуйской области на 2011-2013 гг.; Программа развития Баткенской области на 2011-2014гг.; План мероприятий развития Ошской области на 2013г.; 

проект Стратегии социально-экономического развития "Ордолуу Ош" на 2013- 2017 гг. ; Стратегия развития Иссык-Кульской области на 2012-2014 гг.; Среднесрочная 

программа развития Таласской области на 2012-2014 гг. 



үчүн аларды ар кандай өңүттөн карап, конкреттүү гендердик аспектилерди 

бөлүп көрсөтүү зарыл. Ошондуктан, учурдагы кырдаалды талдоо этабында 

ошондой эле аймактагы көйгөйлөргө гендердик талдоо жүргүзүү зарыл. Бул 

үчүн ар кандай коомдук чөйрөлөрдө жылдар (3-5 жыл) динамикасы боюнча 

тиешелүү гендердик дезагрегацияланган статистиканы чогултуу зарыл. Бул 

статистика эмнени көрсөтө алат, аны кантип туура чечмелеп, туура жыйынтык 

чыгарса болот?  

Төмөндө ар кандай коомдук чөйрөлөрдө туруктуу өнүгүүнүн негизги гендердик 
көрсөткүчтөрүн талдоо боюнча сунуштар келтирилген: 

 

Гендердик 
көйгөйлөрд
ү аныктоо 

үчүн 
суроолор 

Кандай 
статистиканы 

изилдөө керек 

Учурдагы тенденциялар 
жана мүмкүн болгон 

жыйынтыктар 

Саясий чараларга 
боюнча сунуштар 

Экономика чөйрөсүндө 

Тиешелүү 
облустун/ра
йондун 
аялдары 
менен 
эркектерин
ин 
экономикал
ык иш 
жүргүзүүгө 
бирдей 
мүмкүнчүлү
ктөрү 
барбы? 

Аймактар боюнча 
аялдардын жана 
эркектердин 
экономикалык 
активдүүлүгүнүн 
деңгээли (%) 

Эреже катары, аялдардын 
экономикалык 
активдүүлүгүнүн деңгээли 
эркектердикинен 20-30% 
төмөн, бул аялдардын 
экономикалык ишке 
тартылуу мүмкүнчүлүгү аз 
экенин көрсөтүп турат. 

- аялдардын иш 
менен камсыз 
болушун жогорулатуу 
боюнча чаралар; 

- аялдардын 
ишкердигин колдоо 
боюнча атайын 
чаралар, анын 
ичинде аялдарга өз 
бизнесин ачууга жана 
өнүктүрүүгө көмөк 
көрсөтүү 
(финансылык, 
техникалык 
ресурстарга жетүү, 
окутуу ж.б.); 

- потенциалдуу 
өнөктөштөрдү тартуу 
менен 
жарманкелерди, 
форумдарды, аялдар 
бизнесинин 
товарларынын жана 
кызматтарынын 
көргөзмөлөрүн 
уюштуруу; 

Ишканалардын 
түрлөрү боюнча, 
жынысы жана 
аймагы боюнча 
кызматкерлердин 
саны (адам/%): 
- кичи 
- орто 
- чоң 

Гендердик дисбаланс бар: 
ишканалардын 
кызматкерлеринин 
арасында аялдар эркектерге 
караганда бир нече эсе аз. 

Жетекчилердин 
саны: 

- жынысы жана 
аймагы боюнча 
жеке менчик 
түрүндөгү чарбакер 
субъекттер 
(адамдар/%); 

Республика боюнча жеке 
менчик түрүндөгү чарбалык 
субъектилердин 
жетекчилеринин, жеке 
ишкерлердин, дыйкан 
чарбаларынын 
жетекчилеринин арасында 
орточо эсеп менен аялдар 3 
эсе аз, бул бир жагынан 



- жынысы жана 
аймагы боюнча 
иштеп жаткан жеке 
ишкерлер (адам/%); 

- жынысы жана 
аймагы боюнча 
дыйкан (фермер) 
чарбалары 
(адамдар/%) 

аялдардын бизнеске 
азыраак катышуусун, ал эми 
экинчи жагынан, аялдардын 
лидерлик кызматтарды 
ээлөө мүмкүнчүлүктөрү 
чектелүү экенин далилдейт. 

- жергиликтүү бийлик 
органдары 
тарабынан 
аялдардын 
ишкердигине дем 
берүү (кат, 
ыраазычылык 
ж.б.у.с.) 

 

Социалдык чөйрөдө 

Аялдар 
менен 
эркектерди
н 
социалдык 
байгерликт
ерге 
жетүүсү 
бирдейби 
(ден соолук, 
билим 
берүү, 
жумуш, 
социалдык 
коргоо)? 

Жашоонун узактыгы, 
жынысы боюнча 
(жыл) 

Орточо эсеп менен 
аялдардын жашоо узактыгы 
эркектерге караганда 6 
жылга жогору. Пенсияга 
чыкканда, азыркы аялдар 
дагы 21 жыл жашайт, ал эми 
эркектер 14 гана жыл 
жашашат. Өмүрдүн күтүлгөн 
узактыгынын ажырымы 
жыныстар арасындагы 
өлүмдүн деңгээлинин 
айырмачылыгы менен 
байланыштуу: эркектердин 
өлүмү аялдардыкынан 1,5-
1,6 эсе жогору. Эркектердин 
өлүмү көбүнчө социалдык-
маданий факторлор менен 
шартталган: эркектиктин 
гендердик стереотиптери 
эркектердин кыйла 
опурталдуу жүрүм-турумун 
«актайт», анын 
натыйжасында эркектердин 
өлүмү тышкы себептерден 
(кырсыктар, жаракаттар, 
алкоголдук ичимдиктерге 
уулануу, киши өлтүрүүлөр 
ж.б .) аялдардыкынан 4-5 
эсе жогору. Мындан 
тышкары, эркектер такай 
текшерилбейт жана 
медициналык жардамга кеч 
кайрылышат, бул дагы 

- гендердик 
стереотиптерди 
өзгөртүү боюнча 
калктын ар кандай 
топторунун (жаштар, 
чоңдор, карылар, 
иштегендер/жумушсу
здар ж.б.) арасында 
түшүндүрүү иштерин 
жүргүзүү; 

- оорулардын алдын 
алуу боюнча калк 
менен эркектер жана 
аялдар менен 
максаттуу иш 
чараларды иштеп 
чыгуу жана ишке 
ашыруу; 

Жашоонун узактыгы, 
жынысы боюнча 
(жыл) 

Жынысы боюнча 
орулуулар: 

- кургак учук 

- бруцеллез 

- алкоголизм 

- наркомания 

- ВИЧ/СПИД 

- башкалар 



гендердик стереотиптерге 
байланыштуу. 

Үй чарба 
башчысынын 
жынысы боюнча 
жакырчылык 
деңгээли 

Аялдар арасындагы 
жакырчылыктын жана 
жумушсуздуктун жогорку 
деңгээли иш менен камсыз 
кылуу жана жакырчылык 
менен күрөшүү боюнча 
колдонулуп жаткан чаралар 
жетишсиз экендигин жана 
конкреттүү гендердик 
мүнөздөмөлөрдү эске алуу 
менен кайра карап чыгууну 
талап кылат. Анткени 
аялдарга жумуш табуу 
кыйыныраак аларда, 
мүмкүн болсо, үй-бүлөлүк 
милдеттерди (балдарга, үй-
бүлөнүн улгайган 
мүчөлөрүнө кам көрүү, үй 
жумуштары) айкалыштыруу 
боюнча кошумча талаптар, 
ошондой эле ашыкча 
иштөөдөгү кыйынчылыктар, 
командировкаларга 
байланыштуу жумуштар 
бар. 
Ошол эле учурда аялдардын 
жакырчылыгы балдардын 
жакырчылыгын улантууда. 
Тескерисинче, аялдарды 
киреше менен камсыз кылуу 
ден соолукту чыңдоо жана 
балдардын билим алуу 
мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу 
сыяктуу социалдык 
позитивдүү эффекттерге 
алып келет, анткени аялдар 
өздөрүнүн тапкан 
кирешесинин 80%га 
жакынын ушул 
муктаждыктарга жумшашат. 
Ошентип, аялдардын 
жумушсуздугун азайтуу 
мамлекеттин инвестициясы 

- аялдарды ишке 
орноштуруу боюнча 
атайын 
программалар; 

- жогорку акы 
төлөнүүчү рынокто 
суроо-талапка ээ 
болгон кесиптерге 
аялдарды кайра 
даярдоо; 

- бала бакчалардын 
санын кеңейтүү жана 
аларды мектепке 
чейинки курактагы 
балдар менен камтуу; 

- толук эмес күндүк 
негизде балдарды 
бакуунун жаңы 
моделдерин 
(жамааттык бала 
бакчалар ж.б.) 
киргизүү; 

- жалгыз бой 
энелердин балдарын 
бала бакчаларга 
жайгаштырууда 
жөлөкпулдарды 
берүү; 

Категориялар 
боюнча 
мамлекеттик 
жөлөкпул 
алуучулардын 
арасында аялдар 
менен эркектердин 
катышы: 

- бир айлык пособие 

- социалдык 
пособие 

 Расмий түрдө 
катталган 
жумушсуздардын 
санында аялдар 
менен эркектердин 
катышы, жаш курагы 
боюнча бөлүнөт 



болуп саналат, ал 
балдардын билимин жана 
ден соолугун чыңдоо менен 
көп эсе актайт. 

Аялдардын 
жана 
эркектерди
н 
дискримин
ациядан 
жана 
гендердик 
зомбулукта
н корголуу 
укугу кантип 
камсыз 
кылынат? 

1. Үй-бүлөлүк жана 
гендердик зомбулук 
(сексуалдык 
зомбулук, 
сексуалдык асылуу, 
ала качуу, көп аял 
алуу, жашы жете 
электерди 
зордуктоо, адам 
сатуу, гендердик 
негизде эмгек 
укуктарын бузуу 
ж.б.) маселелери 
боюнча жынысы 
жана жашы боюнча 
бөлүштүрүлгөн 
арыздардын саны : 

2. - укук коргоо 
органдарына; 

3. - жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу 
органдарында; 

4. - башка уюмдарга 
(аксакалдар соттору, 
коомдук алдын алуу 
борборлору, 
бейөкмөт уюмдары, 
кризистик 
борборлор ж.б.) 

5. Үй-бүлөлүк жана гендердик 
зомбулук көп аял алуу, эрте, 
мажбурлап никеге туруу 
жана башкалар 
фактыларынын 
жайылышынан көрүнүп 
турат. Ошол эле учурда 
зомбулуктан 
жабыркагандарга жардам 
көрсөтүү боюнча 
мамлекеттик жана 
муниципалдык 
мекемелердин тармагы 
дээрлик жок. 

6. Жыл сайын кризистик 
борборлорго жана башка 
мекемелерге үй-бүлөлүк 
зомбулуктун ар кандай 
түрлөрүнөн жабыр 
тарткандардан 7000ге 
жакын арыздар келип 
түшөт. Жабыркагандардын 
көбү аялдар, балдар жана 
карылар. 

7. Ошол эле учурда Ички иштер 
министрлигинин 
органдарында үй-бүлөлүк 
зомбулук фактылары 3 эсеге 
аз катталган, бул 
жабырлануучулар 
тарабынан милицияга 
ишенимдин төмөндүгүн 
айгинелейт. 

 

- зомбулуктун, анын 
ичинде үй-бүлөлүк 
зомбулуктун алдын 
алуу боюнча чаралар; 

- жергиликтүү 
бюджеттерде 
зомбулуктан жапа 
чеккендерге жардам 
көрсөтүү үчүн 
адистештирилген 
мекемелерге (баш 
калкалоочу жайлар, 
кризистик борборлор 
ж.б.) каржы бөлүү; 

- ар бир айыл 
өкмөтүндө үй-
бүлөлүк зомбулуктун 
алдын алуу жана ага 
каршы күрөшүү 
боюнча 
комитеттерди түзүү, 
анын курамына 
жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу 
органдарынын, ички 
иштер 
органдарынын, 
билим берүү, 
социалдык коргоо, 
саламаттыкты сактоо 
органдарынын, 
жергиликтүү 
бейөкмөт 
уюмдарынын 
өкүлдөрү кирсин. 

Жынысы жана жашы 
боюнча берилген 
убактылуу коргоо 
ордерлеринин жана 
соттук коргоо 
ордерлеринин саны; 



Зордук-зомбулуктан 
жабырлангандарга, 
кароосуз калган 
балдарга, кризистик 
үй-бүлөлөргө 
жардам көрсөтүүчү 
социалдык 
кызматтардын 
(кризистик 
борборлор, баш 
калкалоочу жайлар 
ж.б.) болушу: 

- мамлекеттик 

- муниципалдык 

- өкмөттүк эмес 

Экология, айлана-чөйрөнү коргоо чөйрөсүндө 

Сууга жана  
санитарияга 
жетүү жана 
башкаруу 
камсыздалг
анбы? 

8. Суу түтүктөрү жана 
канализациясы жок 
калктуу 
конуштардын саны 

9. Таза сууга жетүү ден-
соолукка олуттуу таасирин 
тийгизет жана көбүнчө 
аялдар аткара турган үй 
жана репродуктивдүү 
жумуштарга кеткен 
убакыттын көлөмүнө 
таасирин тийгизет. 

10. Таза суунун жана 
санитариянын 
жетишсиздиги жугуштуу 
оорулардын, өзгөчө балдар 
арасында көбөйүшүнө алып 
келет.  

Статистикалык 
маалыматтарга ылайык, 
эркектерде мите жана 
башка жугуштуу оорулардан 
өлүмдүн көрсөткүчү жогору. 
Бул, биринчиден, эркектер 
"ден соолугуна кам көрбөшү 
керек, анткени бул 
алсыздыктын көрсөткүчү" 
деген стереотиптердин 
туруктуулугу менен  
түшүндүрүлөт. Ошентип, 
эркектер көбүнчө 

- социалдык 
мекемелерди суу 
менен камсыздоо 
боюнча иш-чаралар; 

- социалдык 
мекемелерди 
канализация менен 
камсыздоо боюнча 
иш-чаралар, анын 
ичинде жаңы коопсуз 
моделдерди 
колдонуу (мисалы, 
Экосан 
ажатканалары); 

- СПАларга аялдарды 
көбүрөөк тартуу 
боюнча чаралар; 

- СПАлардын 
ийгиликтүү 
тажрыйбасын 
жайылтуу, анын 
ичинде 
башкаруусунда 
аялдар көбүрөөк 
болуусун камсыздоо. 

Канализациясы жок 
социалдык билим 
берүү жана 
саламаттыкты 
сактоо 
мекемелеринин 
саны 

Курч ичеги-карын 
инфекциялары 
менен  
оорулуулардын 
жынысы жана 
райондору боюнча  

Суу 
пайдалануучулар 
ассоциациясынын 
мүчөлөрүнүн, 
ошондой эле Суу 
пайдалануучулар 
ассоциациясынын 
жетекчилеринин 
арасында 



аялдардын жана 
эркектердин саны 

медициналык жардамга өтө 
кеч кайрылышат.34.  

СПАда аялдардын саны 20% 
дан аз, ал эми жетекчиликте 
алардын дээрлик 
саналуулары бар. Ошол эле 
маалда изилдөөлөрдүн 
жыйынтыгында аялдар 
жетектеген СПАлар өз 
иштерин сапаттуураак 
жүргүзүшөт, ичүүчү суунун 
сапаты жана 
жеткиликтүүлүгүнө 
көбүрөөк көңүл буруп 
жатканы тууралуу 
айтылууда. 

Жаратылыш 
жана 
энергетикал
ык 
ресурстарга 
жетүү 
камсыздалг
анбы? 

Жер ээлеринин 
арасында аялдар 
менен эркектердин 
саны 

Жер ээлеринин басымдуу 
көпчүлүгү (84%) эркектер. 
Изилдөөлөр көрсөткөндөй, 
респонденттердин 60%дан 
ашыгы кызы турмуш 
курганда, ага жер үлүшүн 
бербейт; 11,7% - белекке 
берүү; жана 2,5% жер үлүш 
бөлүү кызынын каалоосуна 
жараша болорун 
белгилешти; 1,7% жер үлүшү 
жер ээси тарабынан 
кызынын пайдасына сейрек 
ажыратылганын 
белгилешти. 

- айыл жериндеги 
аялдардын укуктук 
сабаттуулугун 
жогорулатуу (жерге 
укук) боюнча чаралар 
(мисалы, никени 
каттоодо Нике каттоо 
органында жер 
участогуна укукту 
түшүндүргөн 
маалымат 
баракчасын берүү, 
анын ичинде жер 
үлүшүн өткөрүп берүү 
жөнүндө башка 
айылга көчүү) 

Электр энергиясына 
жетүү, райондор 
боюнча 

Начар жылытылган 
бөлмөлөрдө эркектерге 
караганда көп жашаган 
балдардын жана аялдардын 
ден соолугу начарлашы 
ыктымал. Мисалы: билим 
берүү уюмдарын электр 
энергиясы менен 
үзгүлтүксүз жана сапатсыз 

- өзгөчө социалдык 
мекемелерди электр 
энергиясы менен 
үзгүлтүксүз 
камсыздоо боюнча 
чараларды көрүү; 

- калк арасында 
энергоэффективдүү 

                                                      
34 Чакан жана кичи ГЭСтердин пландалган орнотуу жерлеринде Кыргыз Республикасындагы 
жергиликтүү жамааттардын социалдык жана гендердик өнүгүүсүнө потенциалдуу таасирин 
изилдөө. ГЭФ, ПРООН - Б.2010 



камсыздоо окуучулардын, 
ошондой эле 
мугалимдердин ден 
соолугун начарлатат, 
алардын арасында аялдар 
басымдуулук кылат. 

Аялдар жана балдар электр 
энергиясы менен 
камсыздоонун 
начардыгынан көбүрөөк 
жапа чегишет бул тиричилик 
техникасын колдонуу 
мүмкүнчүлүгүн чектейт 
жана үй чарбасында 
көбүрөөк күч-аракетти талап 
кылат. 

технологияларды 
жана альтернативдик 
энергия булактарын 
(күн коллекторлору, 
күн мештери ж.б.), 
өзгөчө аялдар 
жетектеген толук 
эмес үй-бүлөлөр 
арасында окутуу жана 
жайылтуу. 

 
Ошентип, стратегиялык документти иштеп чыгууда гендердик аспектилерди эске алуу 
төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет: 

 Аймактын көйгөйлөрүн адамдардын муктаждыктарына жана кызыкчылыктарына 
карата көлөмдө жана ар кандай өңүттөн кароо, б.а. сандардын жана сөздөрдүн 
артында адамдар (аялдар жана эркектер) көрүнүп турат; 

 экономика, социалдык өнүгүү жана экология чөйрөсүндөгү эң актуалдуу гендердик 
маселелерди жана/же гендердик спецификалык проблемаларды аныктоо; 

 эң “көйгөйлүү” аймактарды, айрым гендердик маселелер боюнча конуштарды 
аныктоо; 

 конкреттүү максаттуу топторду (аялдардын жана эркектердин арасында) аныктоо жана 
бул топторго басым жасоо менен көйгөйлөрдү чечүү боюнча чараларды белгилөө; 

 аялдардын жана эркектердин ар кандай топтору үчүн мүмкүн болуучу оң же терс 
кесепеттерди эске алуу; 

 күтүлгөн гендердик өлчөөчү натыйжаларды жана индикаторлорду түзүү; 
 көбүрөөк даректүүлүктүн (аялдардын жана эркектердин конкреттүү максаттуу топторун 

аныктоонун) жана саясаттын чараларын деталдык көрсөтүүнүн эсебинен чыгымдарды 
натыйжалуураак пландаштыруу жана аткарылган иш-чаралардын оң натыйжаларын 
жогорулатуу. 

 

Европа 
 
Бул бөлүмдө изилдөө темасы институттардын көз карашынан каралат жана өзгөчө 
изилдөө мамлекеттик саясат деңгээлинде гендердик теңчилик практикасын ишке 
ашырууга багытталган: эки өлкө жакшы жетишкендиктери үчүн тандалган: Швеция 
жана Исландия. 



2019-жылдан бери Швециянын гендердик теңчиликтин европалык индекси 100 
баллдан 83,6 балл менен биринчи орунда турат. 2005-жылдан 2017-жылга чейин анын 
упайлары бардык чөйрөлөр боюнча өстү, бул жалпысынан саясаттагы жана көз 
караштагы чоң өзгөрүүлөрдүн натыйжасы: Швеция өкмөтү өзүн феминисттик өкмөт деп 
жарыялап, чечимдерди кабыл алууга жана ресурстарды бөлүштүрүүгө, аялдар менен 
эркектер, кыздар жана балдар толук потенциалдуу жашай ала турган коом. 
Исландия гендердик теңчилик боюнча алдыңкы орунду ээлеген өлкөлөрдүн бири: 
Дүйнөлүк Экономикалык Форумдун Гендердик ажырым индексине ылайык, ал бардык 
өлкөлөрдөн эң алдыңкы орунда турат35, бул анын гендер ортосундагы ажырым жана 
уулуу ырайымсыздык сыяктуу темаларды кыскартуу боюнча саясатын жылдар бою 
ишке ашырып келе жаткан бир нече деңгээлдеги таасирин тастыктап, эки тараптуу 
мамилелерди бириктирген.  
 

Кейс C-3.  Гендердик теңчилик боюнча Швеция агенттигинин Уставы 
 
Эркектер менен аялдардын ортосундагы гендердик теңчилик 1970-жылдан бери 
Швециянын башкы приоритеттеринин бири болуп, ал өзүнчө саясат чөйрөсүнө 
айланган жана ошондон бери коомдук талкуулардын чордонунда болуп келген. 
Гендердик теңчиликке жетишүү стратегиясы 1994-жылдан бери Швециянын гендердик 
теңчилик саясатынын негизги стратегиясы болуп саналат: бул саясаттын бардык 
чөйрөлөрүндө жана бардык деңгээлдеринде бардык чечимдер гендердик теңчилик 
менен мүнөздөлүшү керек дегенди билдирет. 
2006-жылга чейин жана 2016-жылга чейин, гендердик маселелерге мониторинг 
жүргүзүү үчүн жооптуу Улуттук агенттик түзүлгөнгө чейин, гендердик теңчиликке 
жетишүү боюнча бир нече максаттар «Коом жана өз жашооңду түзүү укугу: Жаңы 
гендердик максаттарга карай» аттуу эки мамлекеттик мыйзам долбоорунда 
белгиленген теңдик саясаты (2005/06: 155: швед тилинде гана жеткиликтүү) жана 
Бийлик, максаттар жана ыйгарым укуктар - Гендердик тең келечек үчүн феминисттик 
саясат (2016/17:10; швед тилинде гана жеткиликтүү), эки мыйзам долбоору тең улуттук 
парламентке сунушталган жана өттү. Документтер Швециянын гендердик теңчилик 
саясатынын келечектеги багыты үчүн саясатты ишке ашырууну уюштуруу, мониторинг 
тутуму, аялдарга карата эркектер тарабынан болгон зомбулукту алдын алуу жана жоюу 
боюнча 10 жылдык улуттук стратегия жана эки жаңы саясаттын максаттары36 
аныкталган. 

Акыркы жылдарда гендердик теңчилик саясатына байланыштуу алсыздыктар жана 
муктаждыктар бир нече өкмөттүн отчетторунда баса белгиленип, талкууланды. Эң 
негизгиси, гендердик теңчиликти изилдөөнүн жыйынтыктоочу отчету - “Саясат 
чакырыктары жана жаңы өкмөттүк агенттик – Швециянын гендердик теңчилик 

                                                      
35 https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality/country-top-

10s#report-nav  
36 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/en/about-gender-equality/swedens-gender-equality-policy  
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саясатын эффективдүү башкаруу” отчету37 , анда гендердик теңчилик боюнча туруктуу 
административдик структуранын жоктугу стратегиялык жана узак мөөнөттүү ишти 
кандайча кыйындатып жатканын сүрөттөйт. Изилдөөнүн эң маанилүү тыянагы өкмөт 
гендердик теңчилик боюнча улуттук саясатты натыйжалуу ишке ашыра алышы үчүн 
улуттук деңгээлде күчтүү жана туруктуу түзүмдүн зарылдыгы болду. 2017-жылы өкмөт 
гендердик теңчилик боюнча улуттук агенттик түзүү ниетин билдирген, жана ал 2018-
жылы түзүлгөн. 

Агенттиктин веб-сайтында мындай деп айтылат: 

«Агенттиктин ролу Швециянын гендердик теңчилик саясатын натыйжалуу ишке 
ашырууга салым кошуу болуп саналат. Агенттиктин иши башка мамлекеттик 
органдар, муниципалитеттер, райондук кеңештер, аймактар, жарандык коом, 
бизнес жана өнөр жай менен тыгыз кызматташууну талап кылат. Гендердик 
теңчилик боюнча агенттиктин негизги милдети болуп гендердик теңчилик 
чөйрөсүндө колдоо көрсөтүүнүн ар кандай формаларын координациялоо, 
мониторинг жүргүзүү жана көрсөтүү болуп саналат. Иш төмөнкү багыттар 
боюнча жүргүзүлөт: 

 Гендердик теңчиликке карай өнүгүүнү талдоо жана контролдоо. Аткарылган 
чараларга жана көрүлгөн аракеттерге карата гендердик теңчилик 
жаатындагы өнүгүүлөргө жалпы баа берүүнүн өтө зарылчылыгы бар. 
Ошентип, агенттик шведдик гендердик теңчиликтин максаттарын аткаруу 
жагынан жетишилген прогрессти талдап, аткарылып жаткан чараларды 
баалайт. Алынган натыйжалар, мисалы, ар кандай деңгээлдеги жана 
коомдогу ар кандай акторлор тарабынан кийлигишүүлөр жөнүндө маалымат 
берүү үчүн колдонулат. 

 Гендердик теңчилик саясатын ишке ашырууда мамлекеттик органдарга, 
райондук кеңештерге, региондорго жана муниципалитеттерге колдоо 
көрсөтүү. 

 Гендердик теңчилик саясатын ишке ашырууда мамлекеттик органдарга, 
райондук кеңештерге, региондорго жана муниципалитеттерге колдоо 
көрсөтүү. 

 Гендердик теңчилик саясаты жаатындагы айрым милдеттерди 
координациялоо жана ишке ашыруу.  

                                                      
37 https://www.government.se/information-material/2015/12/summary-of-the-report-by-the-gender-
equality-inquiry/  
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 Гендердик саясат боюнча агенттик гендердик теңчилик жаатында 
тапшырмаларды кабыл алууга, жетектөөгө жана аткарууга даяр болушу 
керек.  

 Гендердик теңчиликти жана аялдар уюмдарын өнүктүрүүгө багытталган 
долбоорлорго мамлекеттик гранттарды бөлүү. 

 Гендердик теңчилик боюнча эл аралык кызматташтыкта экспертиза менен 
камсыз кылуу аркылуу өкмөткө көмөк көрсөтүү”38 

 Гендердик теңчилик саясатынын негизги максаты – аялдар менен эркектердин 

өз жашоосун түзүүгө жана эркин болууга бирдей укуктары бар. Теңдиктин 

негизги максатына жетүү үчүн алты кичи-максат коюлган: 

 «Гендердик бийликти жана таасирди тең бөлүшүү. Аялдар менен эркектер 
бирдей укуктарга жана мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп, активдүү жарандар 
болуп, чечим кабыл алуу үчүн шарттарды түзүшү керек. 

 Экономикалык гендердик теңчилик. Аялдар менен эркектер өмүр бою 
экономикалык көз карандысыздыкты берүүчү акы төлөнүүчү эмгек үчүн бирдей 
мүмкүнчүлүктөргө жана шарттарга ээ болууга тийиш. 

 Билим берүүдөгү гендердик теңчилик. Аялдар менен эркектер, кыздар менен 
балдар билим алууда, жана инсандык өнүгүүдө бирдей мүмкүнчүлүктөргө жана 
шарттарга ээ болушу керек. 

 Акы төлөнбөгөн үй жумуштарын гендердик теңчилик менен бөлүштүрүү 
жана кам көрүү. Аялдар менен эркектер үй жумуштарына бирдей 
жоопкерчиликтүү болушу керек жана бирдей шарттарда кам көрүү 
мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек. 

 Гендердик тең ден соолук. Аялдар менен эркектердин, кыздардын жана 
балдардын ден соолугун чыңдоо үчүн бирдей шарттар болушу керек жана 
бирдей шарттарда медициналык тейлөө сунушталышы керек. 

 Эркектер тарабынан аялдарга карата зордук-зомбулук токтотулушу керек. 
Аялдар менен эркектер, кыздар менен балдар бирдей укукка жана физикалык 
кол тийбестикке ээ болууга тийиш.»39 

Агенттиктин жалпы максатынан тышкары, ошондой эле кампания да жүргүзүлөт: 
Аялдарга карата эркектердин зомбулукту токтотуу боюнча улуттук стратегиясы, бул 

                                                      
38 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/en/about-us/about-the-agency 
39 https://www.government.se/4adb29/contentassets/efcc5a15ef154522a872d8e46ad69148/gender-
equality-policy-in-sweden 



аялдарга карата эркектердин зомбулуктарын токтотуу үчүн гендердик теңчиликтин 
максатына жетүү үчүн 10 жылдык улуттук стратегиясы. Гендердик теңчилик боюнча 
Швеция агенттиги стратегиянын координатору катары маанилүү ролду ойнойт. 
Чынында, бул өнөктүктү кеңейтүүгө, ошондой эле ар кандай деңгээлдеги бардык 
акторлордун аракеттерин координациялоого көмөктөшөт - жергиликтүү жана 
региондук - жардам, колдоо жана жалпысынан билим берүү. 
Шилт Гендердик теңчиликтин стратегиялык агенттигинин пайдалуу ресурстарын жана 
куралдарын табуу үчүн төмөнкү шилтемени колдонуңуз: www.includegender.org   
 

Кейс C-4– Исландиянын мекемелеринде гендердик теңчиликке жетишүү стратегиясы 
- Исландия 
 
Исландия гендердик теңчилик негизги ролду ойногон өлкө катары белгилүү: 
мамлекеттик чечимдерден саясатка, айлык акыга, эмгек индустриясынан үй-бүлө 
уюштурууга жана социалдык ролдорго чейин.40.  
Гендердик теңчилик юрисдикциясы Аялдар менен эркектердин бирдей статусу жана 
бирдей укуктары жөнүндөгү 10/2008 негизделген № 2 Мыйзамы, анын максаты41: 

“Аялдар менен эркектер үчүн бирдей статусту жана бирдей мүмкүнчүлүктөрдү 
орнотуу жана колдоо, ошону менен коомдун бардык чөйрөлөрүндө гендердик 
теңчиликке көмөк көрсөтүү. Бардык адамдар жынысына карабастан өз 
ишканаларынан пайда көрүүгө жана жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө бирдей 
мүмкүнчүлүккө ээ болушу керек. Бул максатка, башкалардын арасында төмөнкү 
каражаттарды колдонуу менен жетишүү керек:  

a. гендердик теңчиликтин перспективаларын колдоо жана коомдун бардык 
аспектилеринде саясатты иштеп чыгууда жана чечимдерди кабыл алууда гендердик 
теңчиликке жетишүү стратегиясын ишке ашырууга умтулуу, 

 b. коомдо аялдар менен эркектердин бирдей таасирин камсыз кылуу каалоосу,  

c. айрыкча аялдардын абалын жакшыртуу жана алардын коомдогу 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү,  

d. эмгек рыногунда эмгек акынын дискриминациясына жана гендердик басмырлоонун 
башка формаларына каршы күрөшүү, 

e. аялдарга да, эркектерге да жумуш менен үй-бүлөлүк жашоосун айкалыштырууга 
мүмкүнчүлүктөрдү берүү,  

                                                      
40 https://www.weforum.org/agenda/2017/11/why-iceland-ranks-first-gender-equality/ 
41 https://www.government.is/library/04-
Legislation/Act%20on%20equal%20status%20and%20equal%20rights%20of%20women%20and%20men%20n
o%2010%202008%20as%20amended%200101%202018%20final.pdf 
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f. билим деңгээлин жана гендердик теңчилик жөнүндө маалымдуулукту 
жогорулатуу, 

 g. гендер боюнча статистиканы талдоо,  

h. гендердик изилдөөлөрдөгү илимий ишмердүүлүктү кеңейтүү,  

i. гендердик зомбулукка жана куугунтукка каршы күрөш, 

j. салттуу гендердик имиджди өзгөртүү жана аялдар менен эркектердин ролуна 
карата терс стереотиптерге каршы күрөшүү.”  

Мыйзам ошондой эле жаңы парламентке шайлоо өткөндөн кийин бир жылдын ичинде 
Гендердик теңчилик боюнча министр гендердик теңчиликке жетишүү боюнча 4 
жылдык иш программасы боюнча сунушту, Гендердик теңчилик боюнча борбордон 
жана тең укуктар боюнча кеңештен сунуштарды алгандан кийин, парламентке 
киргизиши керектиги белгиленген. Акыркы сунуш 2020-2023-жылдарга тиешелүү. 
Документтердин негизги темаларынын бири – мамлекеттик органдардын узак 
мөөнөттүү долбоору болгон Гендердик теңчиликке жетишүү стратегиясы. Бул сунушта 
Туруктуу өнүктүрүү максаттарынын артыкчылыктарына жана максаттарына ылайык 
гендердик теңчиликке жетишүүнүн жаңы планын түзүү боюнча жол картасын табууга 
болот. Планда төмөнкүлөрдү эске алуу жана камсыз кылуу керектиги берилген: 

a. Гендердик теңчиликке жетишүү боюнча стратегияны министрликтердин жана 
мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө жана саясатын иштеп чыгууга, өзгөчө 
министрликтердин жана мамлекеттик органдардын ишинин уставдык пландарына 
жана пландаштырууга интеграциялоо боюнча сунуштар. 

b. Гендердик теңчиликти баалоонун натыйжалары мыйзам долбоорлорун иштеп 
чыгууда жана саясатты иштеп чыгуу боюнча башка иштерде кантип жакшыраак 
колдонулушу боюнча сунуштар. 

c. Гендердик маалыматты жана маалыматтарды жакшыртуу жана колдонуу 
боюнча жол карталарын жана сунуштарды иштеп чыгуу, ошондой эле гендердик 
жана гендердик теңчилик маселелерин эске алган саясат багытын жана саясий 
чечимдерди колдоо үчүн изилдөөлөрдүн натыйжаларын колдонуу. 

d. Билим берүү жана окутуу жаатындагы сунуштар. 

e. Ар бир министрликтин компетенциясына кирген долбоорлор боюнча сунуштар 
адегенде пилоттук долбоорлор катары, андан кийин алардын үзгүлтүксүз иш-
аракеттеринин жана жол-жоболорунун ажырагыс бөлүгү катары. 

f. Долбоорлордун аткарылышын көзөмөлдөө боюнча сунуштар. 



g. Гендердик теңчиликке жетишүүдө негизги ролду ойногондордун бардыгынын 
мезгил-мезгили менен консультациялары жана кызматташуусу боюнча сунуштар. 

Убакыт алкагы: 2020-2023. 

Чыгымдарды эсептөө: Долбоорлор үчүн 4 миллион Ирландиялык крон акчасы жана 
эксперттик эмгек акы.  

Жоопкерчилиги: Премьер-министрдин Аппараты гендердик теңчилик боюнча 
жооптуу министрликтердин жана Финансы жана экономика министрлигинин 
кызматкерлери менен биргеликте.  

БУУнун Туруктуу Өнүгүү Максаттары: Негизинен 5.1, 10.3, 10.4, 16.6, 16.7, 16.10, 16.b 
максаттарын колдоо жана 5-максаттын туруктуу өнүгүүнүн башка максаттары 
менен интеграциясына көмөктөшүү. 
Толук текст төмөнкү шилтеме аркылуу жеткиликтүү: 
https://www.government.is/library/01-Ministries/Prime-Ministrers-
Office/Gender%20Equality%20Action%20Programme%20for%20the%20period%20of%2020
202023.pdf  
 
 
 

D.  ЖАРАНДЫК КООМ УЮМДАРЫ 
 
Кыргызстан 
 

Кейс D-1. Кыргызстан Аялдар Кыймылы тарабынан мыйзам чыгаруучу гендердик 
квоталарды лоббилөө тажрыйбасы 
 
Бул кейс Кыргызстандын аялдар кыймылынын мобилизациясынын жана 
тилектештигинин оң тажрыйбасын сүрөттөйт, 2005-жылдын жазында Кыргызстанда 
аялдардын парламентте нөлдүк өкүлчүлүгү болуп көрбөгөндөй кырдаал түзүлүп, 
«эркектер» парламенти дискриминациялык мыйзамдарды кабыл алат деген реалдуу 
коркунуч болгон. Бул жагдай мажоритардык система боюнча өткөн парламенттик 
шайлоонун жыйынтыгы боюнча бир дагы аялдын парламентке депутат болуп 
шайланбай калгандыгынын жана чындыгында аялдары шайлоо жана шайлануу укугуна 
ээ болуп туруп өлкөнүн мыйзам чыгаруу органында бир дагы аялдын өкүлү жок учур 
эле. Жалпысынан өлкөдө чечим кабыл алуу органдарында аялдардын өкүлчүлүгү өтө 
төмөн болгон жана мыйзамдарда гендердик өкүлчүлүктү камсыз кылуу үчүн квота же 
башка атайын чаралар каралган эмес. 

2005 жылдын апрелинде Кыргызстандын аялдар кыймылы өзүнүн улуттук 
форумун уюштуруп, анда 2010-жылга чейин Биргелешкен Аракет платформасын иштеп 
чыккан, анда негизги артыкчылыктуу багыттардын бири шайлоо мыйзамдарындагы 
гендердик өзгөрүүлөрдү лоббилөө болгон. Эл аралык тажрыйбаны изилдөөнүн, 

https://www.government.is/library/01-Ministries/Prime-Ministrers-Office/Gender%20Equality%20Action%20Programme%20for%20the%20period%20of%2020202023.pdf
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Кыргызстандын шартында алгылыктуу болгон ар кандай моделдерди талкуулоонун 
жыйынтыгында аялдар уюмдары парламенттик шайлоого гендердик квота 
механизмдерин киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыгышкан. 

Жарандык коом уюмдары тарабынан сунушталган гендердик квоталар, 
негизинен, аялдардын саясий лидерлигине карата кеңири жайылган стереотиптерден 
жана бейкалыс көз караштардан улам, ошондой эле квоталар алар үчүн 
кызыкчылыктардын кагылышын камтыгандыктан, эркек депутаттардын каршылыгына 
дуушар болгон: алардын көбү кийинки мыйзам чыгаруу органына кайтып келүүнү 
көздөгөн жана жеке өздөрү үчүн потенциалдуу мандатты “азайтууга” кызыкдар болгон 
эмес. Ошондуктан бул сунуштарга парламентарийлердин каршылык көрсөтүү жагдайы 
алдын ала айтылган жана аларга таасир этүүнүн эффективдүү формаларын ойлонуу 
зарыл болгон. 

Бул көйгөйгө жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомчулуктун көңүлүн 
буруу зарылчылыгы келип чыкты. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттары рейтингдик 
аңгемелерди жана темаларды тандоо кырдаалында, аларды катардагы билим берүү 
программаларынын форматы кызыктырбайт. Ушуга байланыштуу иштин салттуу 
ыкмаларынан баш тартып, медиа-өнөктүктү өткөрүүгө басым жасоо зарылчылыгы 
келип чыкты. Ушуга байланыштуу аялдар уюмдары коомдук саясий ишмерлерге 
кысымды мындан ары да кучөтүү, масштабдарын кеңейтүү жана таасир көрсөтүүнүн 
формаларын өзгөртүү жөнүндө чечим кабыл алышты. 

ЖМК кампаниясы төмөнкүлөрдү камтыйт: 

o “Альтернативалуу 8-март” символикалык акциясы – парламенттин депутаттары 8-
март – Экономикалык, социалдык жана саясий теңчилик үчүн күрөштүн эл аралык 
тилектештик күнү менен куттукталды. 

Акция күчтүү резонанска ээ болуп, массалык маалымат каражаттарында 
кеңири чагылдырылган, массалык маалымат каражаттарынын көпчүлүгү акциянын 
билдирүүсүн чагылдырган: “8-март – саясий, экономикалык жана социалдык 
теңчилик үчүн тилектештик күнү”. Бир жыныстуу парламенттин көйгөйү үчүн 
өздөрүн кандайдыр бир деңгээлде жоопкерчиликтүү сезген депутаттардын көңүлү 
бурулду. Аялдар уюмдарынын, партиялардын, укук коргоочулардын, эл аралык 
уюмдардын, саясатчылардын, журналисттердин кызматташуусуна түрткү болду. 

o "Биздин Аялдар күнү" - адам укуктарынын үнү менен коштолгон кеченин салттуу 
майрамына альтернатива; 

o Парламент имаратынын жанындагы пикет “Көп аял алууга жол жок! Ооба, светтик 
Кыргызстанга! 

Үгүттүн жыйынтыгында көп аял алуу криминалдашып, Конституцияга “светтик 
мамлекет” деген аныктаманы кайтарып берүү менен тилектештик жана жаңылануу 
байкалып, бир ай бою маалымат каражаттарында “кызуу” тема аркылуу гендердик 
теңчилик маселелерин талкуулоого мүмкүнчүлүк түзүлдү.. 

o 1-июнь Балдарды коргоо күнүнө карата “Саясатта ар кандай энелер керек жана 
маанилүү!” символикалык акциясы 



o “Учуучу” пресс-конференциялар, анын ичинде Парламенттин дубалдарында 
Шайлоо кодексине убактылуу атайын чараларды киргизүү зарылчылыгы жөнүндө 

o Колтамгаларды чогултуу, бардык региондордон келген шайлоочулардын ар бир 
депутатка факс менен кайрылуусу атайын киргизүү талабы менен. Шайлоо 
кодексиндеги чаралар. Кысым ушунчалык күчтүү болгондуктан, көпчүлүк 
депутаттар гендердик квоталарды колдой башташты. 

o «Зебра» акциясы 2007-жылдагы Бүткүл улуттук бейөкмөт форумунун 
катышуучуларына шайлоо тизмелерин түзүүнүн паритеттик принцибин түшүндүрүү 
менен зебра символикасы менен төш белгилерди жана жоолуктарды тагынышкан. 
«Зебра» акциясы республиканын бардык аймактарында өтүп, басма сөздө кеңири 
чагылдырылган.. Жоолуктардагы ак-кара сызыктар жана символикалык формадагы 
зебра шайлоого талапкерлердин тизмесинде аял жана эркек фамилияларын 
алмаштыруу принцибин чагылдырган. “Аял+Эркек = Күчтүү Парламент!” урааны 
менен тилектештик.  

o Кыргыз Республикасынын Президенти менен бейөкмөт Форумунун Уюштуруу 
комитетинин отуруму болуп өттү, анда Конституцияга “светтик мамлекет” 
категориясын жана шайлоо мыйзамдарына гендердик квоталарды кайтаруу 
зарылчылыгы айтылды. Президент 2007-жылдын 21-октябрында референдумга 
Президент тарабынан сунушталган Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 
жана Шайлоо кодексинин долбоорлорунда чагылдырылган бул талаптарды 
колдоду. 

Бул пиар-кампаниялар иштин салттуу формалары менен толукталды: 
мамлекеттик органдардын, депутаттардын, жарандык коомдун жана эл аралык 
коомчулуктун өкүлдөрүнүн катышуусунда ар кандай талкуу аянтчаларында 
сунушталган чараларды талкуулоо. 

 
Маалыматтык өнөктүктүн жыйынтыгында 2007-жылдын октябрь айында 

референдумда Конституциянын жаңы редакциясы бекитилген, ага ылайык 
парламенттик шайлоо пропорционалдык система боюнча партиялык тизме аркылуу 
өтүшү керек жана Кыргызстандын жаңы Шайлоо кодекси кабыл алынган. Гендердик 
квоталар боюнча талкуулар өлкөнүн жогорку мыйзам чыгаруу органында ар кандай 
социалдык топтордун өкүлдөрүнүн аздыгы көйгөйүн актуалдаштырууга да мүмкүндүк 
бергендигин белгилей кетүү керек. Натыйжада, ушул Кодекстин 72-беренесине 
гендердик квота, этникалык азчылыктар жана жаштар үчүн квота киргизилген: 
«Талапкерлердин тизмесин аныктоодо саясий партия төмөндөгүлөрдүн өкүлчүлүгүн 
эске алууга тийиш: 

- бир жыныстагы адамдардын 70 пайызынан ашпоого тийиш, мында саясий 
партиялар тарабынан сунушталган аялдар менен эркектердин талапкерлеринин 
тизмелериндеги ирети боюнча айырма үч кызмат орунунан ашпоого тийиш; 

- 35 жаштан ашпаган адамдардын 15%тен кем эмеси; 
- ар кайсы улуттун өкүлдөрү болгон жарандардын 15%дан кем эмеси». 
Кыргызстандын аялдар уюмдары, активисттер биргелешкен аракеттер менен 

бул жаатта алгылыктуу жылыштарга жетише алышты. 2007-жылдын аягындагы кийинки 
шайлоонун жыйынтыгы боюнча парламентке 23 аял шайланган, бул 25,5% түзгөн. 



Биргелешкен лоббирлөө тажрыйбасы өлкөдө гендердик күн тартибин 
илгерилетүү боюнча жигердүү ишин улантып жаткан Аялдардын Мыйзам чыгаруу 
демилгесинин альянсына шайланган депутат аялдардын аялдар уюмдары жана 
гендердик эксперттер менен биригүүсү үчүн негиз болуп калды.  

 

Кейс D-2.  Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана алдын алуу боюнча жергиликтүү 
деңгээлде ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү механизмин иштеп чыгуу жана 
ишке ашыруу 
 
Иш Кыргызстан үчүн жаңы болгон үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана алдын алуу 
боюнча жергиликтүү деңгээлде ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү 
механизминин моделин иштеп чыгуу жана муниципалитеттерге киргизүү боюнча 
Кыргызстандын тажрыйбасын көрсөтөт. Бул модель - үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын 
алуу боюнча комитеттер (ҮБК) - жергиликтүү деңгээлде үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын 
алуу жана коргоо боюнча ар кандай структуралардын өкүлдөрүнүн биргелешкен ишин 
координациялоону камтыйт (милиция, билим берүү, социалдык коргоо, саламаттык 
сактоо, ЖӨБ органдары, БӨУлар, диний уюмдар ж.б.). 
Белгиленгендей, мыйзам башка көйгөйлөр менен катар бардык тиешелүү 
кызматтардын жана жергиликтүү жана улуттук деңгээлдеги субъекттердин өз ара 
аракеттенүүсү менен зомбулукка макулдашылган жооп кайтаруунун механизмдери 
жана жол-жоболору аныкталган эмес. Ошондой эле үй-бүлөлүк зомбулуктан жапа 
чеккендерге социалдык колдоо көрсөтүүчү мамлекеттик органдар, уюмдар жана 
мекемелер алардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында бардык 
деңгээлдеги мамлекеттик, коомдук кызматтардын жана программалардын өз ара 
аракеттенүүсүн камсыз кылууга тийиштиги айтылган эмес. БУУнун Колдонмосуна 
ылайык, зордук-зомбулуктан аман калгандарды колдоо кызматтарына минималдуу 
талаптар: (1) бир улуттук акысыз ишеним телефону; (2) ар бир 10 000 адамга бир баш 
калкалоочу; (3) ар бир 50 000 аялга аялдар үчүн бир юридикалык кеңеш берүү борбору; 
(4) ар бир 200 000 аялга бир зордуктоо кризистик борбору; жана (5) репродуктивдүү 
ден соолукту жана ВИЧтин алдын алууну камтыган саламаттык сактоо кызматтарынын 
жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу42. 
Аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу боюнча БУУнун 
Конвенциясынын аткарылышы боюнча кезектеги Өлкөнүн баяндамасына 
жыйынтыктоочй комментарийлерде, Конвенция комитети Кыргыз Республикасындагы 
“Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук коргоо жөнүндө” мыйзамынын кабыл 
алынганына жана башка аракеттерге карабастан, үй-бүлөлүк зомбулук дагы эле кеңири 
жайылган, милиция ага эффективдүү мамиле кылбай, мындай окуяларды жөнөкөй 
бейбаштык катары классификациялоону туура көрүп, жабырлануучулар көбүнчө 
мамлекеттик органдарга эмес, бейөкмөт уюмдар уюштурган кризистик борборлорго 
кайрылышат43. БУУнун жогоруда аталган комитети «Аялдарга карата 
дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө» Конвенцияны Кыргыз 

                                                      
42 Аялдарга карата зомбулук боюнча мыйзамдарды өнүктүрүү үчүн колдонмо / Бириккен Улуттар 
Уюмунун Социалдык жана экономикалык иштер департаменти. - Нью-Йорк, 2010. - С. 3.6.1 .. - 37-б.  
43 CEDAW комитетинин Кыргыз Республикасынын 3-мезгилдик баяндамасына сунуштарынын 20-пункту 



Республикасы тарабынан аткарылышы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
өзүнүн сунуштарында44 өлкөнүн бардык аймагында үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 
массалык билим берүү кампаниясын жүргүзүүнү сунуштаган.  

Жогоруда баяндалган көйгөйлөрдү жана милдеттерди чечүү үчүн жарандык 
коом уюмдары үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоонун жана сактоонун бардык 
субъекттеринин макулдашылган өз ара аракеттенүүсү үчүн жергиликтүү деңгээлде эң 
ылайыктуу моделдерди иштеп чыгуу жана пилоттук киргизүү боюнча демилгелерди 
ишке ашырышты. Алсак, 2012-жылдын апрелинен 2013-жылдын сентябрына чейин 
«Социалдык технологиялар агенттиги» коомдук бирикмеси «Аялдар бардыгын жасай 
алат!» Улуттук аялдар тармагы, Аялдардын мыйзам чыгаруу демилгелеринин альянсы 
жана «Ачык линия» коомдук фонду менен биргеликте ЮСАИД жана Фридом Хаус 
уюмдарынын каржылоосу менен Кыргызстандын 7-областында жана Бишкек 
шаарларында, ар бир аймакта Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча 
комитеттерди (Комитет) түзүү жана калктын (аялдар, диний лидерлер жана жаштар) үй-
бүлөлүк зомбулук көйгөйү, үй-бүлөлүк мамилелердин нормалары, эрте никеге туруу 
жана ала качуу менен байланышкан тобокелдиктер жана көйгөйлөр жөнүндө 
маалымдуулугун жогорулатуу максатында жергиликтүү коомчулуктарды 
активдештирүү боюнча пилоттук долбоор ишке ашырылды. Гендердик теңсиздикти, 
үй-бүлөлүк зомбулукту, мажбурлап, эрте жана катталбаган никеге турууну алдын алуу 
жана жоюу боюнча жергиликтүү коомчулук жана жергиликтүү бийлик органдары 
тарабынан ар тараптуу жардам көрсөтүү максатында 9 үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын 
алуу боюнча пилоттук комитет түзүлдү.  

Жергиликтүү коомчулуктун ички көйгөйлөрүн чечүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр 
бар. Зордук-зомбулук көйгөйү менен мыйзамдардын аткарылышына жооптуу 
мамлекеттик органдардан тышкары, саламаттыкты сактоо, билим берүү жана 
социалдык коргоо органдары түз байланышта. Мындан тышкары, жергиликтүү пикир 
лидерлери жергиликтүү коомчулуктун атмосферасына, демек, зордук-зомбулук, ала 
качуу көйгөйүнө болгон мамилеге: аксакалдар, дин кызматкерлери, интеллигенция, 
бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү чоң таасирин тийгизет. Жергиликтүү коомчулукта 
мындай комитеттерди түзүү үй-бүлөлүк зордук-зомбулук, ала качуу, эрте, катталбаган 
никеге туруу боюнча мамлекеттик органдардын жана коомдук институттардын 
жардамы менен учурдагы кырдаалдан чыгууга жардам бере турган курал болуп 
саналат. 

Үй-бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттер жергиликтүү 
коомчулуктун негизги органдарынын жана адамдардын бирикмеси. Үй-бүлөдөгү 
зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттердин курамынын түзүмү жана жергиликтүү 
шарттарга жана үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттердин иш-
чараларына катышууга тараптардын каалоосуна жараша өзгөрүп турат.  

Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттердин курамына 
төмөнкүдөй мүчөлөр кириши мүмкүн: милиция кызматкерлери, жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдары, билим берүү уюмдары, медицина кызматкерлери, 
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социалдык кызматкерлер, жергиликтүү аялдардын коомдук уюмдары, кризистик 
борборлор, аксакалдар кеңештери, жаштар активисттери, дин кызматкерлери. Үй-
бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттер ийкемдүү түзүм болуп санала 
тургандыгын жана тизмедеги бардык тараптарды камтый албастыгын эске алуу керек. 
Ал эми кээ бир учурларда, курамы башка катышуучуларды да камтышы мүмкүн, 
мисалы, никеге каттоочу органдын өкүлдөрү ж.б. 

Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттердин негизги максаты 
жана артыкчылыгы – ага катышкан уюмдардын ортосунда жакшы байланыш түзө билүү. 
Кадимки жолугушууларда катышуучулар маалымат алмашып, кырдаалды чогуу талдап, 
чогуу чечим кабыл алышат. Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу комитетинин негизги 
максаты - үй-бүлөлүк зомбулуктун, аялдардын жана балдардын укуктарынын 
бузулушунун алдын алууга көмөктөшүү. 

Үй-бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттер 2 режимде иштейт, 
кезектеги жана өзгөчө. Кээде зордук-зомбулук менен кырдаалды да, адамдардын бул 
көйгөйгө болгон мамилесин да өзгөртүү оңой эмес. Андыктан үй-бүлөлүк зомбулуктун 
алдын алуу боюнча комитеттерден максаттуу системалуу иш талап кылынат, бул дароо 
жыйынтык бербей калышы мүмкүн. Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча 
комитеттер өздөрүнүн күнүмдүк ишинде төмөнкүдөй ырааттуулукту колдоно алышат: 
(а) кырдаалга мониторинг жүргүзүү, аныктоо; (б) мамилени, жооп берүү ыкмасын 
аныктоо; (c) жооп берүү, чара көрүү; (г) алынган тажрыйбаны талдоо. 

Чечим тез арада кабыл алынышы керек болгон учурларда, үй-бүлөлүк 
зомбулуктун алдын алуу комитети арсеналда болушу жана зордук-зомбулук же ала 
качуу болгон учурда жооп кайтаруунун бардык ыкмаларын колдонуу үчүн шашылыш 
байланыш ыкмаларын талкуулайт жана макулдашат.  

Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттин ишинин 
эффективдүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатуу максатында мамлекеттик 
органдар менен туруктуу кызматташуу түзүлүп, аныкталган көйгөйлөрдү чечүү жана 
жооптуу адамдарды тартуу көз каранды. Байланыштарды түзүү үй-бүлөлүк 
зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттердин маанилүү милдеттеринин бири болуп 
саналат. Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттердин ишинин маанилүү 
компоненти болуп жергиликтүү коомчулуктун тургундарына үй-бүлөлүк зомбулуктан 
коргоо жана коргоо маселелери боюнча маалымат берүү саналат. 

Үй-бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттер жергиликтүү 
деңгээлде мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен да, тиешелүү бейөкмөт 
уюмдардын жана жергиликтүү жамааттардын лидерлерин тартуу менен да өз ара 
аракеттенүүнүн эффективдүү инструменти болуп калды. Жер-жерлерде бардык 
кызыкдар тараптардын өз ара аракеттенүүсү зордук-зомбулуктун абалына мониторинг 
жүргүзүү процессин түзүүгө жана аны өз убагында алдын алууга мүмкүндүк берет. Үй-
бүлөдөгү зордук-зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттерди уюштуруунун 
спецификалык өзгөчөлүктөрү аныкталды: ири шаардын, чакан шаардын, калкынын бир 
этникалык жана көп улуттуу курамы шарттарда. Ысык-Көл, Нарын, Жалал-Абад жана 
Чүй облустарында үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча 9 пилоттук комитеттин 
иш тажрыйбасы менен таанышкан активисттер 2013-жылдын жаз айларында өз 
алдынча дагы 8 жаңы комитет түзүшкөн. 



Пилоттук долбоордун алкагында Кыргызстан мусулмандарынын дин 
башкармалыгынын өкүлдөрү менен иш жүргүзүлдү. Тактап айтканда, муфтийдин орун 
басарынын кыз ала качууга жол бербөө боюнча видеокайрылуусу тартылып, кыз ала 
качуу боюнча буклеттер тапшырылып, «Аялдардын укугун коргоо: Ислам жана 
мыйзамдуулук» окуу куралы иштелип чыгып, светтик жана диний окуу жайларында 
таратуу үчүн дин башкармалыгы тарабынан атайын фатва сунушталган. Мындан ары 
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы менен кызматташуу улантылды. 
Комитеттердин мүчөлөрү тарабынан жергиликтүү калкка кеңири маалыматтык-
түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, үй-бүлө жана нике жаатындагы аялдардын укуктары, 
эрте жана катталбаган никелер, никеге туруу максатында кыздарды уурдоо фактылары 
боюнча басма сөз жана видеоматериалдар таратылды. 

2013-жылдын 27-сентябрында Үй-бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу боюнча 
комитеттердин Улуттук форуму болуп өттү, ага үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана 
сактоо менен алектенген мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, пилоттук 
комитеттердин мүчөлөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана 
жарандык коом уюмдары, жана массалык маалымат каражаттары катышышты. Улуттук 
форумдун катышуучулары Кыргызстандагы үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктун кеңири 
масштабына тынчсыздануу менен карап жана бул көрүнүш менен күрөшүү үчүн бардык 
мамлекеттик органдарды, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, массалык 
маалымат каражаттарын жана жарандык коомду бириктирүү зарылдыгын эске алып, 
өз ишенимин билдиришти. Жергиликтүү деңгээлдеги пилоттук Координациялык 
комитеттердин тажрыйбасын колдонууга жана өлкө боюнча жайылтууга кабыл алынган 
Корутунду резолюциянын формасы парламентке, өкмөткө, министрликтерге, 
ведомстволорго, бейөкмөт уюмдарга жана жалпыга маалымдоо каражаттарына 
институттук консолидациялоо боюнча сунуштарды камтыйт. Комитеттер моделин жана 
бардык муниципалитеттерде ишке ашыруу сунушталды. 

Андан кийин, 2017-жылы «Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын45 жаңы редакциясын иштеп 
чыгууда жана кабыл алууда комитеттерди түзүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын ыйгарым укуктарына 19-берененин 2-бөлүгүндө: «Аткаруу бийлигинин 
органдары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын (мэриянын, айыл 
өкмөттөрүнүн): ... 6 ) үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо боюнча атайын 
органдарды - жергиликтүү комитеттерди түзүү аркылуу жергиликтүү деңгээлде үй-
бүлөлүк зомбулуктан коргоону жана сактоону камсыз кылуучу субъекттердин 
ведомстволор аралык координациясына жана өз ара аракеттенүүсүнө көмөк көрсөтөт. 
.. ". 

2018-2020-жылдарга гендердик теңчиликке жетишүү боюнча улуттук иш-
аракеттер планында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында Комитеттерди 
түзүү боюнча өзүнчө иш-чара камтылган. Ошентип, Кыргыз Республикасынын бардык 
аймактарында үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттер системалуу 
түрдө ишке киргизилүүдө – мамлекеттик органдардын, диний, өкмөттүк эмес 
уюмдардын өкүлдөрүнөн жана жергиликтүү коомчулуктун башка мүчөлөрүнөн 
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коомдук башталышта өз ара аракеттенүү жана ведомстволор аралык координациялоо 
үчүн түзүлгөн туруктуу коллегиалдуу орган.  

Эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен учурда республиканын 27 районунда 
үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттер түзүлдү. Алар өздөрүнүн 
ийгилигин жана эффективдүүлүгүн көрсөтүштү, анын негизги милдети жергиликтүү 
жамааттардагы бардык субъекттердин өз ара аракеттенүүсү аркылуу зомбулуктун 
бардык түрлөрүн алдын алуу жана реабилитациялоо болгон. Тактап айтканда, үй-
бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттердин өкүлдөрү жергиликтүү 
жамааттарда маалыматтык жолугушууларды, юристтер үчүн ачык эшик күндөрүн, 
форум-театрларды, аялдар менен бейформал жолугушууларды өткөрүп, үй-бүлөлүк 
зомбулуктан жапа чеккендерге укуктук колдоо жана ар тараптуу жардам көрсөтүп, 
мамлекеттик органдарга жана бейөкмөт уюмдарга жөнөтүштү.  

Пилоттук долбоорлордун аркасында үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу 
боюнча комитеттерди түзүүнүн жана комитет мүчөлөрүнүн уюштуруучулук 
потенциалын күчөтүүнүн бирдиктүү методологиясы иштелип чыкты. Комитеттердин 
курамы жана иш-аракеттери жергиликтүү бийлик тарабынан институтташтырылган, үй-
бүлөлүк жана башка зомбулуктун түрлөрүн аныктоо жана аларга каршы аракеттенүү 
боюнча жергиликтүү коомчулукта алардын ишинин бирдиктүү ыкмалары калыптанган. 
Реферал системасы өз ара аракеттенүүчү кызыкдар тараптардын ортосунда иштелип 
чыккан. 

 
Европа 
 
 
Бул зонада жарандык коомдун позитивдүү (жергиликтүү жана эл аралык) тажрыйбасы 
гендердик теңчилик чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдү жана чакырыктарды аракеттерди 
бириктирүү жана ырааттуулук үчүн биргелешкен күч-аракеттер аркылуу чечүүнүн 
мисалы менен сүрөттөлөт. 
Жамааттардагы адамдардын чоң тобу белгилүү бир көйгөйдү чечүү үчүн чогулуп, так 
аныкталган стратегия жана иш-аракеттер планынан кийин бир катар иш-аракеттерди 
ишке ашырышат жана белгилүү бир натыйжаларга жетишишет, бул коомдо бир катар 
позитивдүү өзгөрүүлөргө алып келет. 
Изилдөө үчүн эки кейсти тандап алуу пландаштырылууда: Кейс D-3 бул Португалияда 
Portuguesa de Jovens para Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens 
(Гендердик теңчилик үчүн Португал жаштар тармагы) деп аталган жергиликтүү уюм 
тарабынан ишке ашырылган “Аялдан аялга” аттуу иштеп жаткан долбоор ). 100 баллдан 
59,9 балл алган Португалия гендердик теңчилик индексинде ЕБде 16-орунда турат. 
Анын көрсөткүчү Евробиримдиктин көрсөткүчүнөн 7,5 баллга төмөн. 2005-жылдан 
берки мезгилде Португалия упайлары 2017-жылга карата 10 упайга жогорулады (2015-
жылдан бери +3,9 упай). Ал ЕБге мүчө башка мамлекеттерге караганда гендердик 
теңчиликке карай ылдамыраак бара жатат.                            



Анын классификациясы 2005-жылдан бери жакшырды. Гендердик теңсиздик бийлик 
(46,7 упай) жана убакыт (47,5 балл) чөйрөлөрүндө көбүрөөк байкалат.46. 
Кейс D-4 – Германиядагы Хелен Вебер Коллег бейөкмөт уюму, ал саясатта аялдардын 
жоктугунан саясий аренада теңдиктин зарылдыгын  чечүүгө ниеттенүүдө. 
 

Кейс D-3. De Mulher para Mulher (Аялдан аялга) – Португалия 
 

“Аялдан аялга” долбоору – жаш аялдардын саясатта жана коомдук турмушта 
жакындан илгерилешин көздөгөн насаатчылык программасы. Долбоордун максаты 
ошондой эле саясатта, партияларда, ассоциацияларда жана бейөкмөт уюмдарда 
активдүү аялдардын үлүшүн көбөйтүүгө салым кошкон жооптуу кызматтарга жетүүнү 
каалаган жаш аялдарды колдоо болуп саналат. 

Чындыгында, аялдардын саясатта катышуусунун жаңы жана адилеттүү тең 
салмактуулугун табууга аракет кылуу, анткени БУУнун Аялдар Уюму "Португалияда 
гендердик көз караш менен Туруктуу өнүгүү максаттарына мониторинг жүргүзүү үчүн 
зарыл болгон көрсөткүчтөрдүн 40,8%47 гана бар, мисалы, жергиликтүү башкаруу 
органдарында аялдардын курамы, сыяктуу негизги чөйрөлөрдө ажырым бар”. 
Португалиядагы гендердик теңчилик үчүн Португал жаштар тармагы (REDE) 2005-2006-
жылдары ишке ашырылган мурунку программанын негизинде иш-аракеттер планынын 
долбоорун иштеп чыкты. 2008-2010-жылдары ишке ашырылган экинчи долбоор 
этникалык азчылыктарга кошумча көңүл буруу сыяктуу бир нече инновациялык 
ыкмаларды киргизди. 
«Аялдан аялга» насаатчылык долбоорунун милдеттери: 
• улуттук, европалык жана эл аралык контекстте аялдар менен эркектердин бирдей 
мүмкүнчүлүктөрү маселелери боюнча жаш аялдардын маалымдуулугун жогорулатуу; 
• ар кандай типтеги уюмдардын чечимдерди кабыл алуу процесстерине жаш 
аялдардын айрым көйгөйлөрүн жана муктаждыктарын интеграциялоого салым кошуу; 
• ар кандай типтеги уюмдардын чечимдерди кабыл алуу процесстерине жаш 
аялдардын айрым көйгөйлөрүн жана муктаждыктарын интеграциялоого салым кошуу; 
• чечим кабыл алуу процесстерине жаш аялдардын катышуусун жогорулатуу; 
• жаш аялдардын шык-жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү; 
• Жаш аялдарды колдоо тармактарын түзүүгө жана бекемдөөгө салым кошуу; 
• Аялдардын ортосундагы жана муундар аралык байланышты жана кызматташтыкты 
өнүктүрүү. 
 
Стереотиптештирилген социалдык калыптарды уланткан билим берүү, маданий жана 
социалдык практикалардан улам аялдар жана эркектер басмырлоонун бутасы экенин 
жана алар басмырлоочу жүрүм-турумду кайра жаратып жатышканын түшүнүшпөйт. 
Аялдар жана эркектер үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөр үчүн Португал жаштар тармагы бул 
темага жана теңсиздикке, атап айтканда, эмгек рыногунда жана бизнести башкарууга, 
коомдук жана саясий турмушка (аялдар үчүн) жана үй-бүлөлүк жашоого (эркектер үчүн) 
коомчулуктун көз карашын туура багыттоого көңүл бурат . 

                                                      
46 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-portugal 
47 https://data.unwomen.org/country/portugal 



Ментордук долбоор төмөнкүлөргө багытталган: 
• Жаш кыз-келиндерди өз талаптарын түзүүгө, көйгөйлөрүн талкуулоого жана 
көйгөйлөрдү чечүүдө өз көз карашын пайдаланууга шыктандыруу; 
• Жаш аялдарга компетенттүү жана ийгиликтүү моделди кармануу аркылуу алардын 
автономиясын, көндүмдөрүн жана жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө жардам берүү, 
аларды көрүнүктүү кызматтарды ээлөө жана коомчулуктун көз алдында болууга жана 
жарандык эркиндикке ээ болууга даярдоо; 
• катышуучулардын саясий жана социалдык жаңылыктар, өзгөчө саясий катышуу 
маселелери боюнча маалымдуулугун жогорулатуу. Аялдардын жалпысынан 
чечимдерди кабыл алуу процесстерине, өзгөчө саясий жана ассоциациялык турмушка 
катышуусун жогорулатуу. Максаты – аялдар менен эркектер бирдей таасирге жана 
бийликке ээ болгон жаңы саясий маданиятка салым кошуу. 
 
Долбоордун иш-чаралары: 
• Байланыштуу тармактарды кеңейтүү жана окуу процессин өркүндөтүү үчүн 
тажрыйбалуу аял менен насаатчылык программасы; 
• 5 сессиядан турган интервенция үчүн көндүмдөрдү өнүктүрүү программасы; 
• Жаштар арасында долбоорлорду иштеп чыгуу жана ишке ашыруу аркылуу 
өзгөрүүлөргө кийлигишүү тажрыйбасын алуу; 
• Аялдар менен эркектердин ортосундагы бирдей мүмкүнчүлүктөрдү маалымдоо жана 
чагылдыруу, ошондой эле жүрүм-турум үлгүсү катары аялдар менен байланыш жана 
жарандык жана саясий катышуу үчүн Португалиядагы гендердик теңчилик үчүн 
Португал жаштар тармагы (REDE) тарабынан уюштурулган семинарларга жана 
жолугушууларга катышуу; 
• Бул долбоор үчүн атайын уюштурулган онлайн форумдарга катышуу; 
• Кошумча иш-чараларга катышуу (семинарлар, конференциялар жана гендердик 
маселелер боюнча атайын уюмдар же башка институттар тарабынан уюштурулган 
жолугушуулар) жана саясий бийликтерге жана уюшкан жарандык коомдун 
институттарына баруу. 
Бул долбоордун максаттуу тобу Лиссабондон же Портодон келген, саясатка жана 
ассоциацияларга кызыккан, бул чөйрөлөрдө кийлигишүү жөндөмүн өнүктүрүүнү 
каалаган жаш аялдар (16-30 жаштагы) болду. Алар бүткүл өлкө боюнча сиздин 
ассоциацияңыздын же саясатыңыздын лидерлери болушу мүмкүн, алар окуган же 
жакында эле академиялык окуусун аяктаган жана кесиптик интеграция үчүн күрөшкөн 
лидерлер. Алар ошондой эле ассоциациялар же жаштар партиялары менен 
байланышпаганы менен бул тармакка кызыгуу көрсөткөн жаш аялдар болушу мүмкүн. 

«Аялдан аялга» долбоору жаш аялдарды жана эркектерди тартуу жана аларды саясатка 
жана гендердик теңчиликке кызыктыруу жана тартуу үчүн стратегияларды иштеп 
чыккан. 

Долбоордун алкагында окуу куралдарынын, колдонмолорунун жана башка 
материалдардын топтому басылып чыгып, көпчүлүктүн көңүлүн буруп, азыр 
мугалимдер, мектептер жана гендердик теңчилик жана жаштардын бейөкмөт 
уюмдары тарабынан кеңири колдонулууда. 



Ментор болгон аялдардын жана тренингден өткөн адамдардын жоопторунун 
негизинде жүргүзүлгөн баалоону карап чыгуу аркылуу, ментордук программасынын 
эффективдүүлүгү жөнүндө да жакшы пикирлер айтылган. 

Долбоор жаш кыз-келиндердин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдө жана алардын 
квалификациясын жогорулатуу аркылуу алардын ишенимин арттырууда ийгиликке 
жетишти. 

Португалиядагы Гендердик Теңчилик үчүн Португал Жаштар Тармагы (REDE) 
долбоордун ийгилиги үчүн абдан маанилүү болгон, анткени ал жогорку мотивациялуу 
насаатчыларды табууга жана тартууга мүмкүнчүлүк берген. 

Долбоор актуалдуу долбоор жана иш тажрыйбасын которууга жөндөмдүү долбоор деп 
жарыяланып, өзгөчө жаштарга көңүл буруу башка өлкөлөрдү шыктандырган маанилүү 
аспект болуп саналат48. 

Кейс D-4.  Frauen Macht Politik (Аял бийлиги саясаты) – Германия 
 
«Хелен Вебер Колледж» (Helene Weber Kolleg) 2011-жылы Frauen Macht Kommune 
кампаниясынын натыйжасында EAF Berlin тарабынан үй-бүлөлөр, улгайган жарандар, 
аялдар жана жаштар боюнча федералдык министрлиги менен биргеликте түзүлгөн, 
министрлик EAF уюмуна «Хелен Вебер Колледж»ке колдоо көрсөтүү жана 
координациялоо тапшырмасын берген. 
«Хелен Вебер Колледж»  максаты - саясатка көбүрөөк аялдарды тартуу жана колдоо 
өнөктөштүгүн түзүү жана кызыкдар аялдарга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү берүү 
аркылуу саясаттагы аялдардын үлүшүн көбөйтүү. БУУнун Аялдар Структурасы  2019-
жылдын 29-февралындагы документине ылайык, депутаттык мандаттардын 30,9% 
аялдарга таандык49,, бирок жергиликтүү муниципалитеттерге салыштырмалуу алардын 
саны аз50 . 
Алар максаттарына жетүү үчүн ар кандай иш-чараларды сунуш кылат: 
Хелен Вебер байгеси - 10 000 евро. Буга чейин 45 аял байгеге ээ болуп, жергиликтүү 
саясатчы аялдардын улуттук тармагын куруп жатышат. Сыйлык жергиликтүү саясаттагы 
аялдарга ыйгарылат жана алардын жетишкендиктери коомдук пикирге таасир эте 
тургандай көрүнүп турат. Талапкерлер Бундестагдын депутаттары тарабынан 
көрсөтүлөт жана партиялар аралык жюри тарабынан тандалат. Сыйлык жеңүүчүлөргө 
колдоо көрсөтүү чаралары менен ыйгарылат: жер-жерлерде иш-чараларды өткөрүү 
үчүн акчалай сыйлыктан тышкары, бардык жеңүүчүлөр өздөрүнүн саясий карьерасын 
пландаштырууда жеке машыктырууларды, ошондой эле тренингдерди жана алардын 
ишмердүүлүгүнүн спектрин кеңейтүү үчүн колдоо алышат.  

                                                      
48 https://eige.europa.eu/men-and-gender-equality/methods-and-tools/portugal/activity-rede-
portuguesa-de-jovens-para-igualdade-de-oportunidades-entre-mulheres-e-homens-portuguese-
network-young 
49 https://data.unwomen.org/country/germany 
50 https://www.frauen-macht-politik.de/fileadmin/Dokumente/P_Frauen-Fuehren-
Kommunen_Studie.pdf pag 17 

 



Хелен Вебер Колледжинин (HWC) алкагында жеңүүчүлөр аялдардын жергиликтүү 
саясатка катышуусун кубаттоо үчүн үлгү жана элчилер катары да иштешет. 
Ментордук схемасы саясий ишке кызыккан аялдар үчүн. Буга чейин 107 аял 65 тандем 
түзүп, семинарлар, нетворкинг сыяктуу иш-чараларга катышышкан. 
Виадрина европалык университети жана Лейпциг университети менен биргелешкен 
долбоордо - кызыкдар аялдарды жергиликтүү саясатка тартууга багытталган. 
Семинарлар теориялык мазмунду, практикалык көнүгүүлөрдү жана тренингдерди 
жергиликтүү саясатчылар менен жеке алмашуу менен айкалыштырат. Бул программа 
аялдардын жергиликтүү саясий түзүмдөрдү жана Германиянын демократиясы 
жөнүндө кызыктуу таасирлерди топтоо үчүн таасир көрсөтүү ыкмаларын билүүгө 
жардам берет. 2020-жылдын акыркы сессиясында тандалган 20 аял шыктандыруучу 
аялдардын лидерлери менен жолугуп, “Аялдар кантип саясатта активдүү боло алат? 
Аларды эмне кылууга түртөт жана алар эмнеге жетишүүнү каалашат? Кандай 
мүмкүнчүлүктөр жана кыйынчылыктар бар?” деген суроолорду камтыган темалар 
каралган.  

 
 
Эл аралык тажрыйба алмашуу: демократия аялдарга муктаж! Хелен Вебер 
Колледжинин долбоору аркылуу Тунис-Германия кызматташтыгы биздин 
демократиялык ойгонуу жана толкундоо доорунда тунистик аялдардын саясий 
катышуусун бекемдөөгө жана аялдарды саясатка тартуу жана колдоо боюнча мыкты 
тажрыйбаларды жайылтууга багытталган. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Колдонулган адабияттар жана булактар 
 

1. Гендердик мейнстриминг боюнча агенттиги: www.includegender.org    
2. Аялдарга карата дискриминацияны жоюу боюнча Комитеттин (CEDAW) Кыргыз 

Республикасынын 3-мезгилдик баяндамасына сунуштары, 20-параграф 
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