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Кириш сөз
2009- жылы дүйнө коомчулугу аялдарга карата басмырлоонун бардык түрүн жоюу
боюнча Конвенциянын (CEDAW) 30 жылдыгын белгилегени турат. Бул Конвенция
аялдардын укугун коргоого кепил болуучу манилүү документ болуп эсептелет. Мындан
30 жыл мурун БУУнун мүчөлөрү аялдарды басмырлоонун бардык түрүн жоюу боюнча
Конвенцияны кабыл алышты. Ал эми 2000-жылы Конвенциянын Факультативдик
протоколу кабыл алынды. Бул протоколго ылайык ар бир адам БУУнун Комитетине
жеке арыздар менен кайрыла алат.
Кыргызстан 1996 – жылы Конвенцияны, 2002-жылы Факультативдик протоколду
ратификациялаган. Конвенциянын катышуучу мамлекеттери төрт жылда өз өлкөсүндөгү
аялдардын аквалы боюнча отчет берип турушат. Аны менен катар өкмөттүк эмес уюмдар
өзүнүн альтернативдүү отчетун беришет. Алтернативдүү отчетту даярдоого Кризистик
борборлор Ассоциациясы да башка өкмөттүк эмес уюмдардын курамында катышат.
Ассоциация Конвенциянын жоболорун, анын ичинде аялдарга карата болгон зордук
зомбулук проблемалары менен иш алып баруучу жетектөөчү уюмдардын бири болуп
саналат.
Кризистик борборлор Ассоциациясы Конвенцияны калк арасында кеңири таратуу,
анын жоболорун ишке ашырууда зор иштерди аткарып келет. Ассоциациянын
эксперттери тарабынан окурмандарга жеткиликтүү тил менен жазылган Конвенциянын
жөнөкөйлүтүлгөн варианты иштелип чыкты. Кризистик борборлордун кызматкерлери
эл арасында аял укугу боюнча көптөгөн семинарларды, окууларды, жолугушууларды
өткөрүшөт, мыйзамдарды алга жылдыруу иштерди аткарат, жылыга өтүүчү 16күндүк акцияларга катышат. Ушундай ишмердиктин баарысы аталган бюллетенде
чагылдырылды.
Бюллетень Кризистик борборлор Ассоциациясынын Аткаруучу органы тарабынан
даярдалды жана Эл аралык кызматташтык үчүн HIVOS гуманисттик Институтунун
көмөгү менен ( Нидерланды) каржыланды.
Кризистик борборлор Ассоциациясынын Башкармалыгынын төрайымы Елиференко А.Б.
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I

Аялдардын укуктарын коргоо ишмердигинин өнүгүү
тарыхы.

«Адамдын,
��������������������������������������������������������������������������
аялдардын жана өспүрүм кыздардын укуктары, адамдын жалпы укуктарынын ажыралгыс, бөлүнгүс түзүлүшү. Эл аралык коомдун негизги максаты, аялдарга жыныстык белги боюнча басмырлоонун баардык түрлөрүн жоюу, жана аялдардын
улуттук, аймактык жана эл аралык деңгээлде, саясий, жарандык, экономикалык, коомдук, жана маданий жашоодо толук жана бирдей катышуусун камсыз кылуу.
Вена декларациясы жана иш чаралар Программасы, 1993 жыл,18 пункт
Социалдык адилеттүүлүк, адам укуктарын сыйлоо жана теңдик ар бир демократиялык
мамлекеттин эң негизи түзүлүшү.
1948-жылы 10-декабрда Адам укуктарынын жалпы Декларациясы кабыл алынган
күндөн тартып, аялдардын укуктарын эл аралык денгээлде коргоо иши өнүгө баштады,
андан соң бул иш кагазы БУУ нун бир нече конвенция, пакт, декларациялары менен
бекитилди. 1951-жылы бирдей өлчөмдөгү эмгек үчүн аялдарга жана эркектерге бирдей
эмгек акы төлөө жөнүндөгү Конвенция, адамдарды сатуу жана башка адамдар тарабынан
сойкулукка мажбурлоо жана пайдалануу менен күрөшүү тууралуу Конвенциялар кабыл
алынды. 1952-жылы – аялдардын саясий укуктарын жана энелердин укуктарын коргоо
Конвенциясы, 1957-жылы никеге турган аялдын жарандыгы тууралуу Конвенция күчүнө
кирди, 1962-жылы никелешүүгө макулдук алуу, никелешүү жашы, жана никелешүүнү
каттоого алуу Конвенциясы кабыл алынды. 1967-жылы БУУ тарабынан «Аялдарга
карата басмырлоону жоюу Декларациясы» кабыл алынып, аялдардын абалын
жакшыртууга чоң салым кошулду.
Эл аралык иш кагаздарынын кабыл алынышына карабастан, аялдар өзгөчө коргоого
мажбур болгон социалдык топ экенин эл аралык коом билдирди, 1979-жылы Бириккен
Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы тарабынан 130 макул, жана 10 калыс
добуш менен Аялдарга карата жасалган басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу
жөнүндөгү (CEDAW) Конвенцияны кабыл алды. Өзгөчө тынчсыздандырган маселе
катары аялдарга карата жасалган зордук-зомбулук каралды. Бул маселени эл аралык
деңгээлде чечүү жолу – Аялдарга карата жасалган басмырлоону жоюу Комитети.
«Аялдар укуктары тууралуу бул Билль өзүнчө эле бир доор. Анда ар бир улут тарабынан
колдонгон, ар кандай маданиятка дал келген, аялдар жана эркектерге бирдей таандык
болгон ажырагыс укуктардын негизи чагылдырылган».
БУУ Генералдык катчысы Кофи Аннан мырза, 10 -декабрь 1999- жыл
Аялдардын укуктары тууралуу эл аралык Билль деп аталган Конвенция, аялдарга
карата басмырлоонун негизин аныктап, бул басмырлоону жок кылуу үчүн катышуучу
Мамлекеттердин юридикалык милдеттемелерин аныктайт.
Конвенциянын негизги максаты – аялдардын жана эркектердин жашоонун ар кандай
тарабындагы ийгиликтерге жетиши үчүн тең укуктуулугун мыйзамдуу түрдө бекитүү.
Улуттук Конституция, мыйзам жана саясат, аялдар жана эркектердин теңдигин камсыз
кылган учурда, бул Мамлекет аялдардын жана эркектердин укуктарын сактоого иш
чараларды көрүп жатат дет айтууга болот.
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Конвенция преамбула жана 30 статьядан турат, ал аялдарга карата жасалган
басмырлоону аныктап, бул маселени жоюу үчүн Мамлекеттик иш чараларды
жүргүзүүнү күн тартибине чыгарат.
1993-жылы адам укуктары тууралуу Венадагы бүткүл дүйнөлүк конференцияда
«Коомдук жана жеке жашоодогу аялдарга карата басмырлоону жоюу» урааны
жарыяланып, аялдардын жана өспүрүм кыздардын укуктары «Адамдардын жалпы
укуктарынын ажырагыс түзүлүшү» болуп кабыл алынды.
Аялдарга карата жасалган зордук-зомбулук маселесин актуалдаштыруу максатында
ошол эле жылы, БУУ Генералдык Ассамблеясы аялдарга карата зордук-зомбулукту
түп тамырынан жок кылуу Декларациясын кабыл алган. Декларация аялдарды зордукзомбулуктан коргоо, ошондой эле үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктан коргоодогу эл аралык
маанидеги эң биринчи официалдуу кадам болду. Декларацияда зордук-зомбулуктун
түрлөрү аныкталып, анын жашоодогу чагылдырылган жактары көрсөтүлдү, бул, үйбүлө, коом, мамлекет. Декларациянын негизги маңызы 3-статьяда жазылган: Аялдарга
карата зордук-зомбулук жасоо - жашоого, теңдикке, жеке турмушка кол салбоо, ден
соолукту сактоо, адилеттүү жана теңдүү жашоонун шарттарына ээ болуу, басмырлоонун
ар кандай түрүнө кабылбоого, жана адамдын кадырын басынткан катуу кыйноолорго
чалдыкпоо тууралуу адамдын негизги укуктарынын бузулушу болуп саналат. Декларация
Мамлекеттин алдына, аялдарды зордук-зомбулуктун ар кандай түрүнөн коргоону камсыз
кылган Улуттук иш чаралардын планын түзүү жөнүндөгү кечиктирилгис аткарылуучу
маселени койду. 1994-жылы адам укуктар маселеси боюнча БУУ Комитети аялдарга карата
зордук-зомбулук иштерине жооп берген атайын докладчыны дайындоо тууралуу чечим
кабыл алды, анын мандатына аялдарга карата зордук – зомбулуктун себептерин жана
кесепетин изилдөө, аны түп тамырынан жок кылууга иш чараларды сунуштоо милдеттери
кирди. Үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук улуттук жана кылмыш адилеттигинин маселеси
катары гана каралбастан, адам укуктарынын маселеси катары квалификацияланган.
1996-жылы эл аралык коом үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук тууралуу мыйзамындын
моделин сунуштады. Мыйзамдын модели, үй-бүлөдөгү зордук-зомбулуктун алдын
алууда мамлекеттин жоопкерчилигин, зордук-зомбулук жасагандарга туура жаза
көрсөтүүнү, жана зордук-зомбулукка дуушар болгондордун укуктук, социалдык жана
башка түрдөгү коргоолорду караштырат.
1996-жылы Кыргызстан аялдарга карата басмырлоонун бардык түрүн жоюу
жөнүндөгү Конвенцияга кошулуп, аялдардын жана эркектердин тең укуктуулугун,
зордук-зомбулугу жок жашоону камсыз кылуу боюнча жоопкерчиликти өзүнө алды.
Конвенциянын ратификациялоо менен мамлекет аялдардын абалын жакырланткан
социалдык жана маданий тартиптерди, үрп –адаттарды, түп тамырынан жок кылууга
милдеттенди.
Конвенция ратификацияланган күндөн тартып, Кыргызстан катышуучу мамлекет
катары өзүнүн милдеттерин активдүү аткара баштады. «Аялзат» улуттук программасы
кабыл алынып ишке ашты , 2003-жылы «Үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктан социал-укуктук
коргоо» Мыйзамы кабыл алынды. 2002-2006 жана 2007-2010 -жылдардагы, гендердик
теңчиликке жетүү боюнча иш аракеттердин Улуттук планынын айрым бөлүктөрүндө,
аялдарга карата зордук-зомбулукту азайтуу ишмердиги чагылдырылып көрсөтүлдү.
Кыргызстан аялдарга карата жасалган басмырлоонун баардык түрлөрүн жоюу
тууралуу Конвенцияга кол коюп, ратификациялап, бул Конвенциянын жоболорун ишке
ашыруучу Комитетке үч жолу мамлекеттик докладдарын тапшырды.
Алгач аялдарга карата басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу доклады 1999- жылы
Комитеттин кароосуна жөнөтүлгөн, экинчи мезгилдик доклад 2004 -жылы, үчүнчүсү
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2006- жылы жөнөтүлгөн. Акыркы үчүнчү доклад 2008 -жылы октябрь айында
Комитеттин 42-сессиясында каралды.
Кризистик борборлор Ассоциациясы Өкмөттүк эмес уюмдардын кеңешинин
составында, экинчи жана үчүнчү мамлекеттик докладдарга Альтернативдик отчетторду
жөнөтүп, бул иш чаралар Комитет тарабынан Кыргызстандагы аялдарга карата зордукзомбулук маселеси боюнча чыныгы абалды билүүгө жардам берди.
Белгилей кетүүчү нерсе, биздин өлкөдөгү соттор Конвенциянын эл аралык иш
кагаздары, алардын ичинен аялдарга карата басмырлоонун баардык түрлөрүн жоюу
Конвенциясы менен жетекчиликте иштешпейт, бул иш кагаздар сот жүргүзүүдө
колдонулбайт.
Кыргыз Республикасында аялдардын жыныстык белгиси боюнча басмырлоо
тууралуу арыздарын караштыруучу атайын соттор жок. Адамдардын укуктарына жана
эркиндигине караштуу маселелер жергиликтүү соттор тарабынан, жалпы тартипте
гана өтүп, аялдардын өзгөчө муктаждыктары эсептелбейт. Республиканын тургундары
тарабынан адам укуктарын бузуу, кыз ала качуу, көп аял алуу, үй-бүлөдөгү зордукзомбулук, сексуалдык тийишүү жана башка иштер тууралуу сотко кайрылуусу айрым
учурларда гана белгиленет.
1999-жылы 10-декабрь – адам укуктарынын күнү болуп жарыяланды, ошондой эле
Конвенциянын 20 жылдыгы белгиленди.
2002-жылы, аялдарга карата басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу
Конвенциясынын Факультативдик Протоколуна Кыргызстан Мыйзамдуу түрдө
кошулду. Бул иш чаралар, эл аралык укук коргоо тартиптерин колдонууга аялдардын
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтти.
Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 2009- жылы 25-ноябрда, аялдарга карата
зордук-зомбулукту жоюу Эл аралык күнүнүн официалдуу түрдө кабыл алынышынын
10 жылдыгы белгиленет. Жергиликтүү активисттер кыймылынын, аялдарга карата
жасалган зордук-зомбулук менен күрөшүү, глобалдык өзгөрүүлөр жана натыйжалуу
жыйынтыктарга алып келгенин эң жакшы сүрөттөйт. Азыр аракет кылуу мезгили .
Кризистик борборлор Ассоциациясы бул окуялардын түздөн түз активдүү катышуучусу
болууга умтулат жана аялдардын укугун коргоо үчүн салымын кошуп келет.

II

Кыргызстанда аялдарга карата басмырлоонун
бардык түрлөрүн жоюу жөнүндөгү Конвенциянын
аткарылышы.

«Катышуучу өлкөлөр, укук, саясат жана программалык иш чараларын кабыл алып,
аялдарга карата зордук-зомбулукту жоюуга милдеттүү. Бул милдеттер жашоонун ар
бир сферасына таандык, анын ичинде, нике жана үй-бүлөлүк катнаштар, ошондой
эле аялдарга карата басмырлоону жоюу багытында иш алып баргандар, уюмдар жана
ишканалар тарабынан керектүү иш чараларды көрүү милдетин камтыйт».
Конвенцияны кабыл алуу тарыхынан. 1Бөлүм . Аялдарга карата басмырлоонун
бардык түрлөрүн жоюу Конвенциясына кириш сөз
1996-жылы, март айында Кыргыз Республикасы Конвенцияга кошулуп, гендердик
теңдикке жетүү жоопкерчилигин мойнуна алды. Улуттук мыйзам чыгаруу жана Улуттук
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программалар, эл аралык негизги иш кагаз – Аялдарга карата басмырлоонун бардык
түрүн жоюу Конвенциясына ылайык келишинин негизинде түзүлүп жатат.
Конвенция кабыл алынгандан кийин, биздин Мамлекет милдеттерди аткаруу
максатында жасалган иш чаралары тууралуу мезгилдик докладдарды Комитетке
тапшырууга жоопкерчилигин алды.
2001- жылдан тартып аялдар, үй-бүлө жана гендердик саясат тууралуу мамлекеттик
саясатты ишке ашырууну камсыз кылган координациялык-кеңеш берүү органы болуп,
аялдар маселелери үй-бүлө жана гендердик өнүгүү боюнча Кыргыз Республикасынын
Президентинин алдындагы Улуттук Кеңеш болду.
Гендердик саясатты жана аялдарга карата зордук-зомбулукту төмөндөтүүнү ишке
ашыруу үчүн төмөндөгүдөй мыйзамдар жана программалар кабыл алынды:
«Жарандардын репродуктивдик укуктары жөнүндө» (1999- ж.)
«Үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктан социал-укуктук коргоо» (2003 -ж.)
«Гендердик теңчиликти камсыз кылууга мамлекеттик кепилдиктер» (2003- ж.)
«Аялдар менен эркектердин тең укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылган
мамлекеттик кепилдиктер» (2008- ж)
«Аялзат» Улуттук программасы (1996-2000- ж)
Гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш –аракеттенүүнүн Улуттук планы 20022006- ж.
Гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш –аракеттенүүнүн Улуттук планы 20072010-ж.
2003- жылы Конвенция ратификациялангандан кийин Кыргызстанда «Үй- бүлөдөгү
зордук-зомбулуктан социал-укуктук коргоо» мыйзамы кабыл алынган. Тарыхта алгач
жолу бул Мыйзам, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 64-статьясына
ылайык, элдик демилге менен кабыл алынды Кризистик борборлордун көмөгү жана
активдүү катышуусунун жардамы менен 36 миңден ашуун кол топтолду.
Кыргыз Республикасынын «Үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктан социал-укуктук коргоо
мыйзамы» үй-бүлөдөгү зордук-зомбулука дуушар болгондордун социалдык-укуктук
коргоодогу катнаштарды жөнгө салып, үй- бүлөдөгү зордук зомбулукту алдын алууга
ишин багытташкан субъекттердин профилактикалык ишмердигин аныктап, негизги
маселе катары караштырат.
Саясий, жарандык, экономикалык, социалдык, маданий жана үй-бүлөлүктурмушта
жарандар үчүн бирдей шарттарды түзүүнүн жардамы менен, аялдар жана эркектердин
теңдигин пропагандалоого көмөк көрсөтүү тууралуу Конвенциянын идеясы Кыргызстан
тарабынан кеңири колдонулуп, алдыга жылдырылып жатат.
Кыргызстандын Гендердик теңдик саясатына кошулуусун Декларациялап, 2003
-жылы алгач «Гендердик теңдикти камсыз кылуудагы мамлекеттик кепилдиктер»
жөнүндөгү КР Мыйзамы кабыл алынды.Бул мыйзам чыгаруучу деңгээлдеги мамлекеттик
гендердик саясаттын негизин түздү.
2008- жылы Кыргызстанда «Гендердик теңчиликти камсыз кылууда мамлекеттик
кепилдиктеринин негиздери» жөнүндөгү мааниси зор мыйзым кабыл алынды:
• Социалдык, саясий, экономикалык, маданий жана жашоонун башка тармагында,
аялдар менен эркектерге бирдей укуктар жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүүнү жөнгө
салуу;
• Жыныстык белги боюнча басмырлоодон аялдарды жана эркектерди сактоо;
• Укуктук теңчиликке жетишүү үчүн мамлекеттик кепилдиктерди түзүү;
Мыйзам гендердик басмырлоого тыюу салганына карабастан, ачык же жашыруун
басмырлоонун фактылары боюнча иш жүзүндөгү жоопкерчиликтин жоктугу, бул
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басмырлоо фактыларына укук колдонуу тажрыйбасы тарабынан көңүл бурулбай калып
калат.
Ассоциациянын отчеттору, социалдык-экономикалык турмушта аялдарга карата
жасалган басмырлоонун бар экенин далилдешет. КБА нын маалыматтары боюнча, 2008жылы, социалдык-экономикалык зордук-зомбулук тууралуу кризистик борборлорго 675
киши кайрылды:
- мүлк укуктарынын бузулушу – 268;
- жашоо каражаттарынан айрылуу – 237;
- эмгек укуктардын бузулушу – 170.

III

CEDAWнун чегиндеги КБА нын ишмердиги.

Кризистик борборлор Ассоциациясы 2001 -жылы 15- мартта Кыргыз Республикасынын
Адилет Министирлигинен каттоодон өткөн, Кыргызстандын 7 аймагындагы 12 ӨЭУ ды
бириктирип туруучу Коомдук бирикме.
Кризистик борборлор Ассоциациясынын саясаты CEDAW Конвенциясынын
негизинде түзүлгөн.
Ассоциациянын Миссиясы: Аялдарга карата жасалган зордук-зомбулукту жана
басмырлоону азайтуу жана аны жок кылууга көмөк көрсөтүү.
Ушул Конвенциянын максаттары үчүн « аялдарды басмырлоо» түшүнүгү эркектер
менен тең укуктуулугунун негизинде, аялдардын үй-бүлөлүк абалына карабастан,
саясий, экономикалык, социалдык, маданий, граждандык же бардык башка
тармактарда адам укуктарын жана негизги эркиндиктерин таанышып, колдонушун
же ишке ашырышын басаңдатууга же жок кылууга багытталган, жынысы боюнча
бардык айырмалоону алып таштоону же чектөөнү билдирет
Конвенциядан, 1 б., 1 ст.
КБА коомдогу гендердик теңдикти алга жылдырууда аялдардын зордук-зомбулугу
жок жашоосуна укуктарын ишке ашыруу тууралуу мамлекеттин милдеттерин аткаруу
иштерин активдүү алдыга жылдырат.
Мамлекеттик уюмдар жана башка өкмөттүк эмес уюмдар менен кызматташууда
Ассоциация «Үй-бүлөдөгү зордук-зомбулуктан социал-укуктук коргоо» Мыйзамын
тажрыйбада колдонуу ишмердигин жасап, убактылуу жана соттук коргоо ордерлерди
киргизүү иш чаралын аткарат, ошондой эле Мыйзамдын жана Мамлекеттин зордукзомбулукту азайтуудагы милдеттерин ишке ашуусун баалоо тууралуу Парламенттик
угууларында катышып келди.
Үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук тууралуу каттоону жакшыртуу үчүн 2008 -жылы КБА
«Кыргыз Республикасындагы гендердик зордук-зомбулуктун мүнөзү жана масштабы»
аттуу ири өлчөмдөгү мониторинг өткөрдү, ага Ассоциациянын бардык мүчөлөрү
катышышты. Бул мониторинг кызматташтык жана өнүгүү боюнча гуманисттик
Институтунун (HIVOS) жардамы менен ишке ашты.
КБА аялдардын укуктарын алдыга жылдыруу кыймылынын чегинде, Республиканын
ар бир аймагындагы зордук-зомбулукка дуушар болгон адамдарга жардам берген
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кризистик борборлорго жардамын жана көмөгүн көрсөтүп турат.
Кризистик борборлор тарабынан «Гендердик теңчиликке жетишүү боюнча Улуттук
иш аракеттер планын ишке ашыруу максатында зордук зомбулукка дуушар болгон
аялдарга акысыз консультативдик жардам көрсөтүлөт.
Аялдарга карата зордук-зомбулуктун өлчөмүн баалоо үчүн КБА Кыргыз
Республикасынын бардык региондорундагы кризистик борборлорго кайрылуу боюнча
ачык статистикасын жыл сайын тапшырат. КБА нын статистикалык маалыматтарынын
негизинде зордук- зомбулуктун түрлөрү тууралуу жалпы көрүнүш түзүлдү: күч колдонуу,
психологиялык, сексуалдык, социал-экономикалык, социал-маданий зордук-зомбулук.
2008- жылы 10 кризистик борборго 7 304 адам кайрылды:
Алардын ичинен: аялдар – 6111 (83,7%),
эркектер - 1193 (16,3%)
КБА нын ишмердигинин негизги бөлүгү, аялдардын жана балдардын гендердик
теңдикке жетүү үчүн укуктарын алдыга жылдырууга багытталган, бул ишмердикке
арналып тегерек столдор өткөрүлөт: «Аялдарды активдүү катышуу стратегиясын
алдыга жылдыруу жана иштеп чыгуу», «2009-2012 Конвенция CEDAWдын
жергиликтүү мониторинги, жана жарандык коомдун өнүгүшү». 2008- жылы Австрия
полиция кызматкерлеринин катышуусунда «Гендердик зордук-зомбулук менен
күрөшүүдө укук коргоо органдарынын ролу жана компетенттүүлүгү» темасындагы
консультативдик жолугуу өттү. Үчүнчү сессия кризистик борборлор жана полициянын
бирге иштешүүсүнө арналган. Кризистик борборлор менен Кыргызстан ички иштер
Министрлигинин кызматташуусу жөнүндө кризистик борборлор Ассоциациясынын
төрагасы Елиференко А.Б. доклад жасады.
CEDAW саясатынын чегинде Ассоциация натыйжалуу ишмердикти турмушка
ашырып келе жатат, Кыргызстандын саясий жана коомдук жашоосунда катышат.
Ассоциация Аялдардын мыйзам чыгаруу демилгеси Альянсынын курамына кирип,
анын иш чараларынын активдүү катышуучусу болду. КБА Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кеңешинин жаштар, гендердик, саясаттык, дене тарбия жана спорт иштери
боюнча Комитети менен тыгыз кызматташат.
Ассоциациянын ишмердигинин маанилүү жетишкендиги болуп, 2008- жылы июнь
айында «Үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктан социал-укуктук коргоо» Мыйзамынын ишке
ашуусун талкуулоо жана ага оңдоолорду киргизүү жөнүндөгү Парламенттик угууга
катышуусу болду. Парламенттик угуулардын жыйынтыгында Мыйзамды реформа
кылуу жана ага өзгөртүүлөрдү киргизүү, үй-бүлөлүк зордук-зомбулукка реакция кылуу
жана эффективдүү алдын алуу системасын түзүү сунуштары болду.
Диний жана эрте никелешүүнүн терс натыйжаларын азайтуу үчүн диний
никелешүүлөрдү ГАКБ (граждандык актыларды каттоо бөлүмдөрү) органдарындагы
сөзсүз каттоодон өтүүсү керектигин Кризистик борборлор Ассоциациясы көп жолу
сунуштаган, ошондой эле мечиттерде «Диний никелешүүлөрдү каттоого алуу
китепчелерин» киргизүүнү жана бул сунуштарды мыйзамдуу түрдө бекитүүнү
сунушташты.
2009- ж. 3 –мартта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жаштар, гендердик
саясат, дене тарбия жана спорт Комитетинин сунушунун негизинде «Никелешүү жаш
курагы тууралуу Мыйзамдын гендердик аспектиси» аттуу Парламенттик угууларда
Ассоциация катышты. 2009 -ж. 26- майда Ош шаарында «Никелешүүнүн жашы
жана диний никелешүү салттары жөнүндөгү Кыргыз Ресбуликасынын Мыйзамын
жакшыртуу» тууралуу Парламенттик угуулар өткөрүлдү.
2008-жылдын аягында, аялдарга карата басмырлоону жоюу тууралуу БУУнун
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акыркы сунуштарын ишке киргизүү чараларынын Матрицасын үчүнчү Мамлекеттик
докладга киргизүү.
Бардык сунуштар боюнча талкуулоолор Өкмөт үйүндө өттү. Анда Өкмөт аппаратынын
кызматкерлери, прокуратура, сот, министирлик, диний кызматкерлер, ММК жана
жарандык сектордун өкүлдөрү катышышты. Белгилей кетүүчү нерсе, ар бир сунуш иш
чаралардын Матрицасына киргизилди.
Ассоциациянын ишмердиги жарандык сектордун, мамлекеттик мекемелердин жана
эл аралык донорлордун кадыр-баркына ээ болду.

Аялдарга карата болгон зордук-зомбулук маселеси боюнча КБА
нын ишмердиги
«…. Үй бүлөнүн бакубатчылыкта жашашына жана коомдун өнүгүшүнө ушу кезге
чейин жалпы таанууга ээ болбогон үчүн аялдардын киргизген салымынын мааниси,
энеликтин, ата-эненин үй-бүлөдөгү жана балдарды тарбиялоодогу ролунун социалдык
маанисин эске алышып, тукумду улантуудагы аялдын ролу, балдарды тарбиялоо
эркектер менен аялдардын жана жалпы эле коомдун биргелешкен жоопкерчилигин
талап кылгадыктан, кемсинтүүнүн себеби болбоого тийиш экендигин моюнга
алышып…
Конвенциядан. Кириш сөз. .
«Үй-бүлөдөгү зордук-зомбулуктан социал-укуктук коргоо» Мыйзамынын кабыл
алынуусуна карабастан, үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук аялдарга карата жасалган
кылмыштардын ичинен эң кеңири тараган түрү болуп келе жатат.
Официалдуу статистика реалдуу маселени чагылдырбайт. Аялдардын көпчүлүк
бөлүгү, жарыялоодон жана эркектердин өч алуусунан корккондуктан, укук коргоо
органдарына жана башка мамлекеттик мекемелерге кайрылуудан баш тартышат.
2008 - жылы кризистик борборлорга кайрылгандардын ичинен – 4773 адам үй-бүлөлүк
зордук-зомбулукка дуушар болушкан. Убактылуу жана соттук көзөмөл ордерлеринин
берилгенине карабастан, укук коргоо мекемелери булл фактылар боюнча жетиштүү иш
алып барышкан эмес.
Кризистик борборлор Ассоциациясы, үй-бүлөлүк зордук-зомбулук, адам укуктары
жана гендердик маселелер тууралуу ички иштер Министрлигинин ар бир бөлүктөрүнө
билим берүүчү программалар, көнүгүмдөр жана семинарларды өткөрүп жатат. Акыркы
эки жылдын ичинде ИИМ ишмердигинде өзгөрүүлөр
байкалып жатат, айтмакчы үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктун
алдын алуу, токтотуу, ачыкка чыгаруу иштери боюнча
участкалык инспекторлордун натыйжалуу эмгеги айтууга
арзыйт.
Мындай иш чаралар региондордогу бардык кризистик
борборлор тарабынан өткөрүлүп жатат. 2009 -жылы (Ош
ш.) «Мээрбан» кризистик борбору, аялдарга маалымат
ИИД дин системасындагы жана консультация берүүдөн тышкары, «Үй-бүлөлүк
кызматкерлерге зордук зомбулук
зордук-зомбулуктан социал-укуктук коргоо» Мыйзамын
маселеси боюнча өтүлгөн
семинар колдонуп, татаал абалда калган аялдарга, иш түрүндөгү
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жардам көрсөтүлдү.
Алдыда жабыр тарткан аялдардын «Мээрбан» КБ на кайрылуусунан 2 мисал:
■ Нуржан А., 42ж. 4 баласы бар. Жолдошу Бишкек шаарына жумуш издеп кеткен.
Кайын энеси бир үйгө жашатпай, урушуп, басынтып , өлөм деп коркутуп жүрдү.
«Мээрбан» Кризистик борборунун кызматкерлери бул маселеге кийлигишип, кордук
көргөндөргө жардамын көрсөтүштү. ИИБ кайын энеге убактылуу көзөмөл ордерин
берди, андан соң соттук ордери берилди, жыйынтыкта Нуржандын кайын энеси
өзүнө таандык болбогон, үйдү жана жерди бошотууга аргасыз болду, Нуржан үйдү
жана жерди өз атына жаздыруу ишин жасап жатат.
■ Жамила Ж.,1972 ж.. Жарандык никеде жашап 2 балалуу болгон. Жолдошу
башка келин менен никелешип, кайын энеси балдарын тартып алган. 10 жылдан
бери ал балдарын энесине бербей жатты. Юристтин жардамы менен, Жамиланын
жолдошу соттук жоопкерчликке тартылып, Жамилага балдары кайтарылып
берилген.
Кризистик борборлор Ассоциациясы «Кыргыз Республикасында гендердик зордукзомбулуктун масштабы жана мүнөзү» аттуу көлөмдүү ири мониторинг өткөрдү.
Изилдөөнүн максаты, үй-бөлөдөгү зордук- зомбулуктун жашоодогу кездешүүсүнүн
өзгөчөлүктөрүн иликтөө. Кыргызстандын жети аймагында жана Бишкек шаарында
баардыгы болуп 1600 аял суралды. Ошондой эле, зордук – зомбулук маселеси менен
иш алып барган 80 укук коргоо кызматкери соттор жана аксакалдар сотунун өкүлдөрү
сурамжыланышты.
Изилдөөнүн жыйынтыгы:
- Үй-бүлөдөгү зордук-зомбулуктан коргоо мыйзамынын негизинде колдоо көрсөтүү
жолдорун күчөтүүгө жардам берет;
- Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукка кабыл болгон аялдардын укук коргоо органдарына
кайрылуусуна шарт түзөт , үй-бүлөлүк жашоодо аялдардын укуктарын коргоону камсыз
кылууга жардам берет;
- Жергиликтүү деңгээлде үй-бүлөлүк зордук-зомбулукка дуушар болгондорго көмөк
көрсөтүү системасынын иштелип чыгышын алга жылдырат.
Кыз ала качуу маселеси тууралуу «Кыз ала качууну жоюу жана кыздын макулдугу жок,
ата-энелердин келишими боюнча никелештирүү» долбоору (2007-2008 -ж.) Кыргызстан
өкмөтүнүн экинчи мезгилдик докладына CEDAW Комитетинин эскерүүлөрүнөн соң
кризистик борборлор Ассоцияциясынын демилгеси боюнча даярдалган.
Жыйынтыкта Ош областынын Алай районундагы 3 айылында ала качууга дуушар
болгон жаш кыздардын укуктарынын бузулушу тууралуу мониторинг өткөрүлдү.
Никелешүү максатындагы кыз ала качуу бул аймактарда өтө көп кездешет деген
жыйынтык чыгарылды.
Тажрыйбада айыл- кыштактарда Улуттук жана Эл аралык Мыйзамдардын
нормаларына баш ийбестен, адат-салттарга чоң маани берилет, кыз ала качууга каршы
укук колдонуу тажрыйбасы абдан төмөнкү денгээлде турат.
2008-жылы өткөрүлгөн үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту эффективдүү алдын алуу
жана ага туура реакция берүү үчүн «Үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктан социал-укуктук
коргоо» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү керектиги тууралуу Парламенттик
угуулардын жыйынтыгында, мындай мониторингдин өткөрүлүшү сунушталган.
Андан башка Ош жана Бишкек шаарларында коргоо ордерлеринин колдонуу
анализи өткөрүлдү. Мониторингдин негизги жыйынтыгы пресс-конференцияларда,
тегерек столдордо чагылдырылып, ММК тарынын, жарандык коом жана мамлекеттик
мекемелердин кызыгуусуна ээ болду.
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Конвенцияны калк арасында таратуу иштери
КБА жыл сайын 16 күндүк зордук-зомбулукка каршы Акцияны өткөрөт. Ал
бул кампанияга 10 жылдан бери катышып келе жатат, бүгүнкү күндө Ассоциация
кампаниянын туруктуу эл аралык катышуучуларынын тизмесине кирди. 16 күндүк
Акцияларды өткөрүү учурунда, Ассоциация жергиликтүү деңгээлде тургундарга
маалымат берүү ишмердигин жүргүзүп, сүрөт, плакаттарды, буклеттерди таратып,
семинарлар, жолугушууларды өткөрөт, бул иш чаралардын жүрүшүндө, эң актуалдуу
орчундуу маселелер көтөрүлөт: «Аялдарды үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктан куткаруу
жана коргоо», «Полигамия», «Коргоо ордерлери», «Кыз ала качуу» ж.б.
Эң ири Акциялар 2007-2008 -жылдары өткөрүлдү. Анда бир топ Өкмөттүк эмес
уюмдар, Мамлекеттик мекемелер катышты, кампаниялардын ишмердиги өлкөнүн
аймагындагы он миңдеген адамдарды бириктирди. Акцияларда Кризистик борборлордун
жаштар канатына кирген уюмдардын өкүлдөрү катышты.
АКЦИЯ учурунда.
2007 ж.

«Жаныл мырза», Баткен ш.

«Сезим», КВН, Бишкек ш.

Ак жүрөк, Ош ш.

«Каниет», Джалал –Абад ш.

«Маана», Талас ш.

«Даршайым», Бишкек ш.

2008 - жылы «Аял укугу-жалпы адам укугу» аттуу 16 күндүк акция бардык
кризистик борборлордун катышуусунда өттү. КБА нын Акциясы HIVOS фондунун
кызматташуусунда өткөрүлдү. Бул акцияда - «Ак жүрөк», «Акылкарачач», «Алтынай»,
«Аруулан», «Даршайым», «Каниет», «Маана», «Теңдеш», «Сезим», «Шанс» аттуу 10
кризистик борбор, ошондой эле «Аймира», «Бучур», «Ильхом Доор», «Жоогазын»,
«Мейкин», «Наасат», «Семетей» аттуу 7 жаштар уюмдары катышышты.
Акциянын башталышында, адаттагыдай, Мамлекеттик жана Жергиликтүү
телекөрсөтүүлөрдө пресс-конференция өткөрүлөт, ошондой эле маалыматтык
программалар, талкуулоолор, ток-шоу, дебаттар 7 жергиликтүү каналдан көрсөтүлөт.
2008- жылы Кризистик борборлор Кыргызстандын аймактарындагы карыялар
үйлөрүндө, майып аялдар, көп балалуу аялдар, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды
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тарбиялап жаткан аялдар, соттолгон аялдар жана мигрант аялдар үчүн, Акциялар
өткөрүлдү.
Жаштар уюмдары майып балдарга жардам көрсөтүү максатында, үй-бүлөлүк зордукзомбулук темасындагы талкуулоолорду жүргүзүп, КВН, сүрөт конкурстарын, зордукзомбулук темасындагы мини спектаклдерди өткөрүштү.
2008 ж.

«Мейкин», Бишкек ш.

«Акылкарачач», Гулчө айыл

«Бучур», Бишкек ш.

«Сезим», Бишкек ш.

«Маана», Талас ш.

«Алтынай», «Насаат»,
Чолпон-Ата ш.

«Даршайым», Бишкек ш.

«Ак жүрөк», Ош ш.

2008- жылдын кампаниясынын чегинде жана ЮНИФЕМдин жардамы менен өзүнө
өзү жардам берүү Улуттук жарманкеси өткөрүлдү, бул учурда Ассоциация Жакшы Ниет
элчиси Николь Кидмандын «Аялдарга карата зордук-зомбулукка жок деп айтабыз!»
чакырымын колдоого 209 кол чогулткан.
Акыркы эки жылдан бери кампаниянын корутундусунда, Акцияны жыйынтыктоочу
форум өткөрүлөт. Белгилей кетүүчү нерсе 16 күндүк Акция убагындагы форумдарга
жана конференцияларга өкмөттүк эмес уюмдар, мамлекеттик мекемелер, эл аралык
фондулардын өкүлдөрү катышып келе жатышат. 2007- жылы «Гендердик теңчиликке
жетишүү боюнча иш –аракеттенүүнүн Улуттук планы: Кыргызстанда гендердик
зордук-зомбулукту азайтууга бүткүл күчтөрдү топтоо» Улуттук форуму, 2008
-жылы «Аялдарга карата жасалган зордук-зомбулук: маселенин конструктивдүү
чечилишин табуу» Улуттук форуму өткөрүлдү.
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Форумдун катушучулары иш үстүндө, 2008 ж.

Конвенция тууралуу тургундарга маалымат берүү максатында, үй -бүлөлүк зордукзомбулук тууралуу укуктук аң сезимди көтөрүү үчүн Ассоциация ММК тары менен
активдүү иш алып барып, Кыргыз телерадио берүүлөрүндө катышып, зордук-зомбулук
маселелери тууралуу гезиттерде интервью беришет, очерк, макала, кабарларды
жарыялашат. Ассоциациянын мүчөлөрү «Полигамия» «Үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктан
аялдарды кандай коргоо керек?» «Коргоо ордерлери жана «Үй-бүлөлүк зордукзомбулуктан социал-укуктук коргоо» Мыйзамы» темаларындагы, «Ачык Кыргызстан»
телекөрсөтүүлөрүндө катышышты.
КБА Конвенциянын зордук-зомбулугу жок жашоо саясатын көптөгөн мамлекеттик
мекемелердин кызматкерлеринин арасында алдыга жылдырып, мамлекеттик мекемелер,
укук коргоо органдары, ИИМ Академиясынын мугалимдери үчүн көнүгүмдөрдү
өткөрөт. КБА нын ишмердиги www.acc.kg. сайтында жарыяланган.

IV

КБАнын CEDAW альтернативдик отчетторундагы
катышуусу.

Кыргызстан катышуучу-мамлекет катарында Конвенцияны ишке ашыруу боюнча
мезгилдик докладдарды жазууга жоопкерчилиги бар.
1999-жылы январь айында, Конвенциянын ишке ашуусу тууралуу Кыргызстан
биринчи мезгилдик докладын тапшырды. 2002-жылдын сентябрь айында экинчи
мезгилдик доклад даярдалып, тапшырылды. 2008-жылы Конвенциянын үчүнчү
мезгилдик доклады жазылды.
Комитет CEDAW га Альтернативдик отчетторду даярдоодо Кризистик борборлор
Ассоциациясы Өкмөттүк эмес уюмдардын официалдуу мүчөсү болду. (2003-2008
-жылдары) CEDAW Коммитетине тапшырылган экинчи жана үчүнчү альтернативдик
отчетторду жазууда Ассоциация катышты, ал отчеттун «Аялдарга карата зордукзомбулукту жоюу жана алдын алуу комплекстүү иш чараларын кабыл алуу» бөлүмүн
Ассоциация даярдады.
2008- жылы жазылган Альтернативдик отчетто, Ассоциация 2003- жылы «Үй- бүлөлүк
зордук-зомбулуктан социал-укуктук коргоо» атайын Мыйзамынын кабыл алынышына
жана убактылуу сот коргоо ордерлеринин кабыл алынышына карабастан, үй-бүлөлүк
зордук-зомбулук, аялдарга карата жасалган кылмыштардын эң көп кездешүүчүсү болуп
кала берди.
Бул укук коргоо органдарынын натыйжалуу иштешмердигин баалоо системасына,
милиция кызматкерлери тарабынан үй-бүлөлүк зордук-зомбулук фактыларын киргизүү,
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алардын кызыкчылыктарына дал келбегенине байланыштуу болот.
2004-жылы Нью-Йорктогу 30-сессияда Кризистик борборлор Ассоциациясы
Кыргызстандагы орчунду маселени көтөрүп актуалдаштырды, бул маселе – «кыз ала
качуу» маселеси эле.
«…кыз ала качуу - бул аялдарга карата күч колдонуу менен аларды никелешүүгө
мажбур кылуу»
Альтернативдик отчеттон
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, CEDAW Комитети тарабынан, кыз ала качууну
жоюуга жана алдын алууга тез мөөнөттөгү иш чараларды көрүү сунуштары берилди.
37 (169) Мыйзамдын тыюу салышына карабастан, азыркы убакытка чейин орун алып
жаткан кыз ала качуу жана полигамия Комитетти тынчсыздандырып жатат
CEDAW Комитетинин 30-сессиясында берилген Корутунду сунуштарынан
Кыргызстан Өкмөтүнүн экинчи мезгилдик докладына берилген CEDAW
Комитетинин эскертүүлөрүнүн негизинде, Ассоциация кыз ала качуу маселеси
тууралуу изилдөөлөрдү жүргүздү.
Ош областынын Алай районундагы 3 айылында өткөрүлгөн изилдөөлөрүнүн
акырында, кыз ала качуу мыйзамга каршы келип, күнүмдүк турмушта көп
кездешет деген жыйынтык чыгарылды. Ала качуу учурундагы зордук-зомбулукка
дуушар болгондор арыздарын бербегендиктен, укук коргоо органдары алардын
кызыкчылыктарын коргошпойт.
КР Кылмыш кодексинде, никелешүү максатында аялдарды ала качуу үчүн
(154, 155 ст 3 б.) атайын жаза каралган. Буга карабастан Кыргызстанда кыз ала
качуу тажрыйбасы массалык түрдө кездешип келе жатат. КБА нын отчотторуна
кайрылсак, 2008 -жылдын ичинде ала качууга дуушар болгон 323 аял жардам сурап
кайрылган.
Кризистик борборлор Ассоциациясы жана анын бардык мүчөлөрү, кыз ала
качууну орчундуу кылмыш катары санашат, аялдардын күйөө тандоодо тандоого
укугунун бузулушу.
Республикада эрте жаштагы никелешүү жана кыз ала качуу, жакырчылык,
жумушсуздук маселелерине байланыштуу гана эмес, бул маселе боюнча
мамлекеттик ишмердиктин жоктугуна жана
мамлекеттин аялдарга жана өспүрүм кыздарга
карата патриархалдык көз караштарынан кутула
электигине байланыштуу.

Света Саякбаева Женевада Алтернатидик
отчетту тапшыруу учурунда 2008 ж .
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V

CEDAWнун Жөнөкөйлөтүлгөн варианты.

Кыргызстан адам укуктары тууралуу 30 Эл аралык Конвенцияны ратификациялаган,
ага Конвенция жана Факультативдик Протоколдор кирет. Кыргызстандагы аялдардын
абалын жакшыртуу үчүн Кыргыз Республикасыны Президентинин алдындагы, аялдар,
үй-бүлө жана гендердик өнүгүү маселелери боюнча Улуттук кеңеш жана 2002-2006- ж.,
2007-2010 -жылдардагы Гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш –аракеттенүүнүн
Улуттук планы түзүлдү. Буга карабастан, Конвенцияны орундатуу жана ишке ашыруу
жумушу азыркы убакытта канаттандыраарлык эмес, соттор иш жүргүзүүдө эл аралык иш
кагаздарын колдонушпайт, эл аралык Конвенциялар соттук иш жүргүзүүдө колдонулбайт.
Кыз ала качуу, боюнда бар же кичине балдары бар аялдарды жумушка албоо, зордукзомбулук, жыныстык белги боюнча туура эмес мамиле жасоо - басмырлоо түшүнүгүнө
таандык экендигин, адам укуктарынын бузулушу экендигин жарандар билишпейт жана
бул маселелер боюнча сотко кайрылышпайт.
Басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу тууралуу БУУ нун Конвенциясынын
негизги маанисин жалпы элге таанытуу максатында, Конвенция жана Факультативдик
протоколдун жөнөкөйлөтүлгөн түрүн, ошондой эле кыргыз тилиндеги вариантын жазуу
керектиги зарыл болду. КБА нын мүчөлөрү CEDAW нун жөнөкөйлөтүлгөн вариантын
жазып чыгышты. Бул китепче 2000 даанада кыргыз жана орус тилдеринде басылып
чыгарылды.
Конвенциянын жөнөкөйлөтүлгөн варианты жалпы калкка, мамлекеттик
кызматкерлерге, област жана аймактын башкармалыктарынын кызматкерлерине
багытталган. Жөнөкөйлөтүлгөн вариант түшүнүктүү жана татаал эмес тил менен
жазылган, анда мисалдар, шилтемелер, маалыматтар камтылган.
CEDAW нун алтернативдүү вариантынын презентациясы
Ош ш.

Каракол ш.

Бишкек, Ош жана Каракол шаарларындагы Конвенция жана Факультативдик
Протоколдун жөнөкөйлөтүлгөн вариантынын презентацияларында бул китепченин
жардамы менен аялдарды басмырлоодон коргоо иштерин алдыга жылдырууга
багытталган Мамлекеттик саясатты ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүүлөрүн баса
белгиленди.
Ошондой эле, аялдардын зордук-зомбулугу жок жашоого укугун чектеткен ислам
радикалдык кыймылынын таасири өтө курч сезилүүчү Кыргызстандын Түштүк
аймагында бул басманын өзгөчө керектиги белгиленди.
Бишкек 2009 ж.
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