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Миграцияга кабылган кыз-келиндердин позитивдүү ролун жана 

жамааттарды өнүктүрүүгө жана тынчтыкты жаратууга салымын мыкты 

чагылдырууга журналисттер арасында жалпы улуттук конкурсту өткөрүү 

тартиби жөнүндө 

Жобо  

Конкурс Миграция боюнча эл аралык уюм (МЭУ), БУУ-Айымдар жана Эл 

аралык эмгек уюму (ЭЭУ) БУУнун Тынчтыкты жаратуу фондунун 

финансылык колдоосу менен ишке ашырып жаткан «Коомдун 

инклюзивдик жана тынч өнүгүшү үчүн миграцияга кабылган кыз-

келиндердин укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү» долбоорунун 

алкагында «Роза Отунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фонду 

тарабынан өткөрүлүп жатат. 

1. Конкурстун жалпы жоболору  

Конкурс миграцияга кабылган кыз-келиндердин позитивдүү ролун жана 

жамааттарды өнүктүрүүгө жана тынчтыкты жаратууга салымын мыкты 

чагылдырууга журналисттер арасында өткөрүлөт.  

Конкурстун негизги милдеттери:  

− жамааттарды өнүктүрүүдө жана тынчтыкты жаратууда кыз-

келиндердин позитивдүү ролу жана позитивдүү салымы жөнүндө 

калктын маалымдар болушунун деңгээлин жогорулатуу; 

− коомдо мигрант кыз-келиндердин позитивдүү образын 

калыптандыруу; 

− өз үй-бүлөсүн, айылын өнүктүрүүгө жана тынчтыкты сактоого 

мигрант айымдардын салымын чагылдыруу; 

− миграцияда жүргөн же мекенине кайтып келген кыз-келиндер 

тарабынан өз жамаатын өнүктүрүү боюнча иштин ийгиликтүү 

натыйжаларын чагылдыруу; 

− айымдар миграциясынын көйгөйлөрүн чагылдыруу; 

− миграцияга кабылган кыз-келиндерге карата коомду жаман ойлордон 

жана эскичилдиктен арылтуу.  

Конкурстун максаты кыз-келиндер арасында миграцияны даңазалоо 

жана миграциянын жалаң гана позитивдүү жактарын чагылдыруу 

БОЛУП САНАЛБАЙТ. Конкурс өлкөнү жана өз коомдоштуктарын 

өнүктүрүүгө мигрант кыз-келиндердин позитивдүү салымын, 

ошондой эле алардын тынчтыкты жаратууга жана сактоого салымын 

кеңири чагылдыруу максатын көздөйт. Ошондой эле конкурс 

айымдар миграциясынын ар түрдүү аспекттерин сапаттуу жана 

ишенимдүү чагылдырууга көмөктөшөт.  

2. Конкурстук комиссия 
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2. 1 Конкурсту конкурстук комиссия өткөрөт, анын курамын «Роза 

Отунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фонду бекитет.  

2. 2 Конкурстук комиссиянын курамына медиа-жамааттын, коомдук 

уюмдардын өкүлдөрү, миграция жана гендер маселелери боюнча 

улуттук эксперттер кирет. 

2. 3 Конкурстук комиссия катышуучулар конкурска жөнөткөн 

материалдарды кабыл алат жана конкурстун катышуучуларына 

бирдей шарттарды берет. 

2. 4 Конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнүн добуш берүүсү өтүнмөлөрдү 

жана материалдарды берүү аяктагандан кийинки күнү башталат жана 

бир тур менен өткөрүлөт. Конкурстук комиссиянын ар бир мүчөсү 

бир добушка ээ.  

2. 5 Добуш берүүнү комиссиянын ар бир мүчөсү жекече жүргүзөт.  

2. 6 Конкурстук комиссия байгелүү орундарга конкурстун жеңүүчүлөрүн 

аныктайт.  

2. 7 Конкурстун жыйынтыктары боюнча үч байгелүү орун ыйгарылат.  

3. Конкурстун номинациялары 

3. 1 Өз үй-бүлөсүн, шаарын/айылын өнүктүрүүгө жана тынчтыкты 

сактоого мигрант кыз-келиндердин салымы жөнүндө, алардын 

ийгиликтүү натыйжалары жөнүндө, айымдар миграциясынын 

көйгөйлөрү жөнүндө басылма ЖМКлардагы жана интернет 

басылмалардагы «Мыкты макала» (макалалардын цикли, очерк, 

сюжет, баяндама, интервью ж.б.).  

3. 2 Өз үй-бүлөсүн, шаарын/айылын өнүктүрүүгө жана тынчтыкты 

сактоого мигрант кыз-келиндердин салымы жөнүндө, алардын 

ийгиликтүү натыйжалары жөнүндө, айымдар миграциясынын 

көйгөйлөрү жөнүндө «Мыкты видео жана аудио сюжет» (видео, теле, 

радио сюжеттердин цикли, баяндама, интервью, видеоблог ж.б.). 

3. 3 Конкурстун байгелүү орундары катышуучуларга номинант катышкан 

номинацияга карабастан ыйгарылат.  

4. Конкурсту өткөрүү шарттары  

4. 1 Конкурс улуттук, шаардык, райондук газеталардын жана 

телеканалдардын, менчиктин ар кандай формаларындагы 

радиостанциялардын журналисттеринин, анын ичинде штаттан 

тышкаркы кабарчылардын, көзкарандысыз блогерлердин арасында 

өткөрүлөт.  

4. 2 Конкурска катышуу ыктыярдуу болуп саналат.  

4. 3 Конкурска төмөнкүдөй жанрдагы материалдар кабыл алынат: макала 

(макалалардын цикли), видео жана аудио сюжет (теле жана радио 

сюжеттердин, видеоблогдордун цикли). 



 
 

3 
 

4. 4 Конкурска сунуш кылынган материалдар рецензияланбайт жана кайра 

кайтарылбайт. Жарнамалык материалдар конкурска катышуу үчүн 

кабыл алынбайт. Автордук укуктардын сакталышы жана сунуш 

кылынган материалдарда камтылган маалыматтардын ишенимдүүлүгү 

үчүн жоопкерчиликти конкурстун катышуучусу тартат. Эгерде сунуш 

кылынган материалдар ушул Жобонун талаптарына жооп бербесе, 

конкурстук комиссия аларды кароодон четтетүүгө укуктуу.  

4. 5 Конкурска сунуш кылынган материалдар 2020-жылдын 1-декабрынан 

тартып 2021-жылдын 28-февралына чейинки мезгилде жарыяланууга, 

эфирге чыгууга тийиш. 

4. 6 Материалдын тили: мамлекеттик жана/же расмий тил. 

4. 7 Байгелүү орундар: 1-орун – 25 000 сом 

2-орун – 18 000 сом 

3-орун – 10 000 сом (эки орун). 

 

5. Конкурстук иштердин тематикасы  

5. 1 Конкурстук иштердин тематикасына төмөнкүлөр кирет: 

− Азыркы мигрант айымдын портрети;  

− Мигрант айымдардын экономикалык, интеллектуалдык жана 

инфраструктуралык салымдары;  

− Миграцияда жүргөн же мекенине кайтып келген кыз-келиндердин өз 

коомдоштугун өнүктүрүү боюнча ийгиликтүү иши; 

− Мыкты мигрант эне, мыкты мигрант кыз; 

− Миграциядагы айымдар тынчтыкты жаратуучулардын ролунда; 

− Өз үй-бүлөсүн жана коомдоштугун (шаарын, айылын) өнүктүрүүдө 

жаш мигрант айымдардын позитивдүү салымы жана ролу; 

− Коомдоштукту өнүктүрүү жана тынчтыкты жаратуу боюнча мигрант 

кыз-келиндердин демилгелерин колдоодо үй-бүлө жана/же 

жергиликтүү бийлик тарабынан позитивдүү практика; 

− Миграциядагы кыз-келиндерге карата бүткүл коомдоштуктун 

өнүгүшүнө терс таасир этүүчү бузуку жана терс стигмалар; 

− Мигрант кыз-келиндердин үй-бүлө жана коомдоштук тарабынан 

бааланбай калган салымы; 

− Айымдар миграциясынын тобокелдиктери жана коопсуз миграция 

маселеси;  

− COVID-19дун Кыргызстанда таралышына каршы күрөшүүдө мигрант 

айымдардын салымы. 

5. 2 Айымдар миграциясынын чөйрөсүндөгү кырдаалдын кыскача 

сүрөттөлүшүн 2-тиркемеден караңыз. 

6. Конкурстук иштерди баалоо критерийлери 
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6. 1 Конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктоо критерийлери болуп төмөнкүлөр 

саналат: 

− материалдын конкурстун темасына жана милдеттерине шайкештиги, 

берилген теманы ачып көрсөтүүнүн тереңдиги; 

− материалдын маңызынын коомдук мааниси; 

− автордун кесиптик журналисттик чеберчилиги, материалды берүүнүн 

өзгөчөлүгү; 

− салыштыруучу маалыматты, статистикалык маалыматтарды 

пайдалануу, талдоо; 

− текстти баяндоонун таасирдүүлүгү, тактыгы; 

− материалда көйгөйдү жана контекстти түшүнүү; 

− ишенимдүү жана фактыларга негизделген маалыматты пайдалануу; 

− баяндоонун объективдүүлүгү, калыстыгы жана адилеттүүлүгү; 

− журналистиканын этикалык принциптерин сактоо. 

6. 2 Иштер ар бир критерий боюнча 10 баллдык шкала боюнча бааланат. 

Натыйжалар баалоо барактарына киргизилет жана суммаланат. 

Конкурстук иштерди баалоо объективдүүлүк жана калыстык 

принциптеринин негизинде жүргүзүлөт.  

6. 3 Конкурстун жыйынтыктары боюнча үч байгелүү орун ыйгарылат. 

Конкурстук комиссиянын чечими боюнча кошумча номинациялар 

жана кызыктыруучу байгелер ыйгарылышы мүмкүн.  

7. Конкурстук иштерди тариздөөгө карата талаптар 

7. 1 Конкурстук иштерге карата талаптар  

басылма ЖМКлардын жана интернет басылмалардын 

журналисттери үчүн: 

− конкурстун катышуучусунун ФАЖсын, иштеген жерин, мобилдүү 

жана кызматтагы телефондорунун номерлерин, электрондук 

почтасынын дарегин, почта дарегин көрсөтүү менен эркин формадагы 

арыз; 

− арызга тексттин жайгашкан жерин же материалга интернет-

шилтемени (бет, тилке) көрсөтүү менен мезгилдүү басылмада 

(газета/журнал) же интернет-басылмада жарыяланган, 2 нускадан кем 

эмес сандагы материал тиркелет. Басма басылмаларында жарыяланган 

материалдар үчүн PDF же JPEG форматындагы сканерленген 

көчүрмөнү берүү зарыл. Сканерленген көчүрмө материал 

жарыяланган датасы менен жогорку сапатта, окулгудай болууга 

тийиш; 

теле- жана радиожурналисттер, блогерлер үчүн: 

− эркин формадагы арыз, анда конкурстун катышуучусунун ФАЖсы, 

иштеген жери, мобилдүү жана кызматтагы телефондорунун 
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номерлери, электрондук почтасынын дареги, почта дареги 

көрсөтүлөт; 

− арызга маалыматтын электрондук булактардагы материалдарынын 

эки көчүрмөсү жана/же материалга интернет-шилтемелер (.MP4 

форматында), ошондой эле сюжеттин эфирге чыкканын ырастаган 

маалымдама тиркелет. 

7. 2 Конкурска коммерциялык шарттарда даярдалган жарнамалык жана 

маалыматтык материалдар кабыл алынбайт.  

7. 3 Конкурстук иштин автору иштин каарманынын сүрөттөрүн жана/же 

видео материалдарын пайдаланууга макулдукту МИЛДЕТТҮҮ 

ТАРТИПТЕ алууга тийиш. Сүрөттөрдү жана/же видео материалдарды 

пайдаланууга макулдук берүү жөнүндө арыздын формасы 1-

тиркемеде.  

8. Конкурска материалдарды берүү тартиби 

8. 1 Ар бир автор конкурска катышууга эркин формадагы өзүнчө арызды 

берет. Катышууга берилген иштердин саны чектелбейт.  

8. 2 Төмөнкү дарек боюнча конкурска материалдарды берүүгө, ошондой 

эле конкурс жөнүндө кошумча маалыматты алууга болот: Бишкек 

шаары, Чуй көчөсү 106, 113-кабинет (е-mail: office@roza.kg), 

«Конкурска» деген белгиси менен. 

8. 3 Арыз сүрөттөрдү жана/же видео материалдарды пайдаланууга 

макулдук берүү жөнүндө кол коюлган арызды (1-тиркеме) камтууга 

тийиш.  

8. 4 Конкурстун катышуучулары жогоруда көрсөтүлгөн электрондук дарек 

боюнча кайрылып, анын арызы кабыл алынгандыгы жөнүндө 

ырастоону (электрондук почта аркылуу) алууга тийиш.  

8. 5 Конкурстук иштерди кабыл алуу мөөнөтү 2020-жылдын 1-декабрынан 

тартып 2021-жылдын 28-февралына чейин, ал числону кошуу менен 

саат 17.00гө чейин.  

8. 6 Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кеч берилген арыздар жана материалдар 

кароого кабыл алынбайт.  

8. 7 Конкурска катышууга арызды түздөн-түз конкурстук материал 

чыккандан/жарыялангандан кийин кыска мөөнөттө жөнөтүү көптөн-

көп сунушталат.  

9. Конкурстун жыйынтыктарын чыгаруу жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо 

9. 1 Конкурстун жеңүүчүлөрү акчалай сыйлыктар менен сыйланат. 

9. 2 Ар бир номинациядагы конкурстун жеңүүчүлөрү жана байге ээлери 

дипломдор жана баалуу белектер менен сыйланат.  

9. 3 Конкурстун катышуучулары ыраазычылык каттары менен сыйланат. 

mailto:office@roza.kg
mailto:mlsp@mlsp.kg)
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9. 4 Конкурстун катышуучуларынын материалдары социалдык 

тармактарда долбоордун беттеринде, ошондой эле «Роза 

Отунбаеванын демилгеси» ЭКФнын веб-сайтында (www.roza.kg) 

жарыяланат; 

9. 5 Конкурстун жыйынтыктары «Роза Отунбаеванын демилгеси» 

ЭКФнын веб-сайтында (www.roza.kg), социалдык тармактарда 

долбоордун беттеринде жана республиканын алдыңкы маалымат 

агенттиктеринин сайттарында жарыяланат; 

9. 6 Конкурстун жеңүүчүлөрүн жана катышуучуларын сыйлоо Аялдардын 

эл аралык күнүн – 2021-жылдын 8-мартын майрамдоого туш 

келтирилген. 

9. 7 Уюштуруучулар конкурстук материалдарды даярдоого жана жасоого 

конкурсанттардын чыгымдарын жаппайт жана ордун толтурбайт.  

10. Корутунду 

10. 1 Конкурстун жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды тапшыруу аземин өткөрүү 

орду жана убактысы жөнүндө маалымат жогоруда көрсөтүлгөн 

сайттарга жайгаштырылат.  

10. 2 Конкурсту өткөрүү маселелери боюнча консультация жана 

маалымдама алуу үчүн байланыштар: 

Телефон (WhatsApp гана): 0772855710, 0555850707 

Жумуштагы телефон: +(996) 312 660 382 

Электрондук почта: office@roza.kg 

Facebook: «Роза Отунбаеванын демилгеси» ЭКФ 

https://www.facebook.com/OtunbayevaFoundation 

«Мигрант аял-өнүгүү түркүгү» 

https://www.facebook.com/migrantaymdar/  

 

  

http://www.roza.kg/
http://www.roza.kg/
mailto:office@roza.kg
https://www.facebook.com/OtunbayevaFoundation
https://www.facebook.com/migrantaymdar/
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1-тиркеме 

 

СҮРӨТТӨРДҮ ЖАНА/ЖЕ ВИДЕО МАТЕРИАЛДАРДЫ 

ПАЙДАЛАНУУГА МАКУЛДУК БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ  

АРЫЗ 

 

Мен, _____________________________________________________(ФАЖ),  

__________________________________________________ (материалдын 

авторунун ФАЖ жана уюмдун аталышы) маалыматтык материалды даярдоо 

үчүн өз сүрөттөрүмдү/видео материалдарымды акысыз негизде 

пайдаланышына макулдугумду берем. 

Автор арыз ээсинин сүрөттөрүн/видео материалдарын анын ар-намысына, 

кадыр-баркына жана иштиктүү аброюна шек келтирген ыкмалар менен 

колдонбоого милдеттенет.  

Дата:  

Колу: ________________/____________________(ФАЖ) 
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2-тиркеме 

Маселенин тарыхы жана көйгөйдүн сүрөттөлүшү 

Жаңжалдарды жана тынчтыкты талдоонун маалыматтары боюнча (CPA, 

2019), Кыргызстандан чыккан бардык эмгек мигранттарынын 59,6%ы (476,8 

миңге жакын адам) - аялдар. Аларды көпчүлүгү артыкчылыктары аз 

социалдык катмарлардан чыккан адамдар болуп саналат жана 

Кыргызстандын түштүк региондорунан болот. Аялдардын жана 

эркектердин арасында миграциянын негизги жагымсыз факторлору 

бирдей болуп саналат, булар: кедейлик, жумушсуздук жана ресурстар, 

бийлик жагынан коомдоштуктагы кыйчалыштар жана башкалар. Бирок 

айымдар алда канча чабал болуп калууда, анткени өздөрүнүн эле үй-

бүлөлөрү аларды миграцияга мажбурлап жатат, бул аялдардын 

миграциясынын негизги себеби болуп эсептелет.  

Үй-бүлөлөр кыз-келиндерди чет өлкөгө барып иштөөгө мажбурлайт, 

анткени аларды чыдамдуу, эмгекти сүйөт жана үй-бүлөсү үчүн баарына 

даяр деп эсептешет. Үй-бүлөлөр миграцияны арга кеткендеги каражат, үй-

бүлөнүн деңгээлиндеги көйгөйлөрдү чечүүнүн өбөлгөсү катары кабылдайт, 

кыз-келиндер ага өзүнүн толук эркин жана өз алдынча каалоосун билдирүү 

үчүн эмес, экономикалык жана финансылык зарылчылыктан улам барат.  

Үй-бүлөлөр ошондой эле өз балдары үчүн миграцияны никеге турууга 

мажбурлоо максатында ала качуу сыяктуу мекениндеги гендердик 

тобокелдиктерден жана чабалдыктан кутулуунун жападан жалгыз жолу 

катары карап, башка эч кандай варианттарды, анын ичинде мекенинде ишке 

орношуу мүмкүнчүлүгүн карабайт. Мунун натыйжасында жер которууга 

аргасыз болгон кыз-келиндер миграция учурунда өтө күмөн келечекке 

кабылат же, эгерде алар өлкөдө калса, потенциалдуу жаңжалдын же 

зомбулуктун курмандыгы болуу тобокелдиги бар.  

Ажырашууга байланыштуу же башка себептерден улам эмгек 

миграциясынан кайтып келген айымдар мындайча айтканда «адепсиз 

жүрүш-турушу» үчүн өз коомдоштуктарында жаманатты кылууга кабылат 

жана өздөрү жашаган коомдоштуктарда психологиялык жана экономикалык 

жактан обочолотулат. Тиешелүү түрдө, үй-бүлөлөрдүн жаманаттыдан 

оолак болуу жана социалдык обочолонуу ниети айымдарды барган 

өлкөдө туруктуу «орун-очок алууга» мажбурлайт. Башка сөз менен 

айтканда, мекенине кайтып келгенден кийин кыз-келиндердин өз 

коомдорунан миграциясын пайда кылган себептер алардын дайыма оолак 

болушунун себептерине айланат.  
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Кыз-келиндердин аргасыз миграциясынын гендердик кодулоонун жана 

аялдарга карата зомбулуктун деңгээли менен так байланышы бар, 

ошондуктан аргасыз миграциянын өсүшү Кыргызстандын түштүк 

региондорунда байкалат, ал жерде аялдардын ролуна салттуу 

патриархалдык көз караштар басымдуулук кылат, ал эми жаңжалдардын 

оорчулугу гендердик зомбулукка алып келет. Коомдоштуктун 

деңгээлинде, ошондой эле үй-бүлөнүн деңгээлинде айымдардын ролу көп 

учурда тил алгыч аял, үй кызматчысы же камкор эне менен чектелет, 

аялдар эркек жынысындагы үй-бүлө мүчөлөрүнүн менчиги деп эсептелет, 

анын үстүнө кыз-келиндер үйлөнүү же үй боюнча пропорциялуу эмес зор 

ишти арта салуу максатында ала качуу тобокелдигине кабылат.  

Коомдук маселелер боюнча айымдардын пикири, эреже катары, азыраак 

даражада бааланат, анткени эркектер чечимдерди кабыл алуу жана 

коомдоштуктарда жетекчи функцияларды аткаруу үчүн жоопкерчиликти 

өзүнө алат. Ушул зыяндуу гендердик ченемдер миграцияга кабылган 

келиндерге да, кыздарга да таңууланат. Ошентип, коомдо тамыр алган 

гендердик ролдордон жана айымдар эмне кыла алат деген түшүнүктөрдөн 

улам мигрант аялдар чечимдерди кабыл алууда жана бүткүл миграциялык 

айлана боюнча ресурстарга жетүүдө чектелген.  

Биринчиден, кыз-келиндер өз үй-бүлөлөрүнүн жашоосуна каражаттарды 

камсыз кылуу үчүн орун которууга аргасыз. Миграцияга даяр эмес жана 

билимсиз болгондуктан, кыздар миграциянын учурунда эксплуатациялоо 

жана адамдарды сатуу үчүн алда канча оңтойлуу болуп калат. Алар өз 

кирешелеринин зор бөлүгүн кайрадан өзү чыккан өлкөгө үй-бүлөлөрүн 

жана үй чарбаларын күтүүгө жөнөтүүгө аргасыз.  

Көптөгөн изилдөөлөр аялдарга өздөрү которгон акчаларды кандай 

чыгымдоо керектиги жөнүндө чечим кабыл алууга уруксат берилбейт, анын 

үстүнө бул чечимди үй-бүлө мүчөлөрү, өзгөчө эркектер кабыл алууга 

тийиш, бул болсо мигрант айымдар миграция учурунда өз эмгек акысына 

менчик укугун албайт дегенди билдирет деп ырастайт. Миграциядан кайтып 

келгенден кийин да кыз-келиндер жардамы үчүн үй-бүлөдөн 

ыраазычылыкты жана өзүнүн кыйынчылык менен иштеп тапкан акчаларын 

ала албайт. Өкмөт жана мигранттардын коомдоштуктары акча 

которууларды үй-бүлө жана өлкөнүн өнүгүшү үчүн кирешенин маанилүү 

булагы катары тааныганына карабастан, эмгек мигранттарынын көпчүлүгүн 

түзгөн мигрант айымдар акча которуу жагынан гендердик ажырым 

жоюлгандан кийин да өздөрүнүн салымы үчүн али да таанылбайт.  
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Ушундай эле түрдө, коомдоштуктар чечимдерди кабыл алуу процесстерине 

жана жаңжалдарды жөнгө салуу боюнча күч-аракеттерге катышууга 

айымдардын жөндөмдөрүн жана укуктарын тааныбайт. Жыйынтыгында, 

чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүгү болбостон, үй-бүлө мүчөлөрү жана 

коомдоштук тарабынан таанууга ээ болбой, жаманаттыга кабылып, орун 

которууга аргасыз болгон кыз-келиндер, көрүнүп тургандай, 

коомдоштуктун турмушунан толук четтетилген.  

Зомбулук, изоляция жана миграция аялдарга көрсөтүп жаткан, 

коомдоштуктагы зыяндуу гендердик ченемдер, аялдардын укуктарын 

таанууга коомдоштуктун жагымсыз мамилеси, коомдоштукту өнүктүрүүгө 

жана жаңжалдарды четтетүү боюнча демилгелерге айымдардын ар тараптан 

катышуу жолундагы башка тоскоолдуктар, экономикалык бөгөттөр, 

эркектер менен аялдардын ортосунда эмгекти адилетсиз бөлүштүрүүдөн 

жана жамааттар ортосундагы чыр чатактардан келип чыккан гендердик 

белгиси боюнча кедейлик менен тереңдеп жаткан пропорциялуу эмес зор 

таасирге карабастан, жаңжалдардын гендердик себептерин жана 

Кыргызстанда коомдун турмушуна аялдардын катышуусунун 

маанилүүлүгүн жетиштүү түшүнүү жок.  

Мигранттардын кетиши көбөйүшүнө алып келип жаткан жыныстык 

белгилери боюнча кыз-келиндерди кодулоо коомдоштуктун деңгээлинде 

чыр-чатактарды тереңдетиши мүмкүн. CPAнын талдоосуна ылайык (2019-

ж.), миграциянын агымдары өсүшүнүн жана коомдоштуктарда 

жаңжалдардын орун алышынын ортосунда тыгыз өз ара байланыш бар. 

Мигранттар көп кетип жаткан коомдоштуктар социалдык дисбаланстын 

айынан чыр-чатактарга алда канча көп кабылат, ал коомдоштуктардагы 

жаштардын жана айымдардын кетип жатышы менен мүнөздөлөт, бул 

бардык таламдаш тараптар катышпастан чечим кабыл алууга, бардык 

жерлерде топтордун сыртта калшына же кем катышуусуна, бийлик 

түзүмдөрүндө өкүлү жок болушуна алып келүүдө, ал, Ош жана Жалал-

Абаддагы көп этностук коомдоштуктардын же Баткендеги чек ара аралык 

жамааттардын мисалына таянсак, коомдоштуктардагы оорчулуктарга жана 

жамааттар ортосундагы чыр-чатактарга алып келиши мүмкүн.  

Кыз-келиндер арасында мигранттардын кетиши көбөйүшүнө жана бийлик 

менен экономикалык ресурстарды эркектердин үстөмдүгүнүн багытында 

бирдей эмес бөлүштүрүүгө байланыштуу чыр-чатактарды четтетүү боюнча 

ишке айымдарды жетиштүү эмес тартуу менен мүнөздөлгөн ушундай 

коомдоштуктар чыр-чатактарга жана жамааттардагы оорчулуктун андан 
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ары күчөшүнө анча туруштук бере албайт, анткени жаңжалдарды жөнгө 

салуунун жүрүшүндө аялдар тынчтыктын локомотиви болуп, ошондой эле 

чыр-чатактарды четтете алат. Мисалы, 2019-жылдын мартында Кыргызстан 

менен Тажикстандын ортосундагы чек арада жаңжал чыкканда, анын 

натыйжасында эки адам өлүп жана адамдар өз үй-жайларын массалык түрдө 

таштап кетүүгө аргасыз болгондо, жабыркаган коомдоштуктардагы 

активисттер менен аялдар түзүлгөн кырдаал жөнүндө аялдарга, эреже 

катары, маалымдалбайт жана алар тынчтык сүйлөшүү процессинен тышта 

калат деп билдиришти. Экинчи жагынан, жаңжалдын тобокелдиктери 

ресурстардын жетишсиздигине байланыштуу өз коомдоштуктарынын жана 

кайтып келген мигранттардын, анын ичинде аялдардын жана кыздардын 

ортосундагы мамилелердеги кыйчалыштарды камтыйт, ал эми келечектен 

үмүттүн үзүлүшү ошондой эле өлкөдө тынчтыкты жаратуу боюнча күч-

аракеттерди бузушу мүмкүн.  


