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Bayan журналы окурмандардын кеңири чөйрөсүн  
Кыргыз Республикасында БУУӨП тарабынан  
ишке ашырылып жаткан эң кызыктуу жана актуалдуу  
иш мисалдары менен тааныштырат. Бул мисалдар 
өлкөбүздүн эң маанилүү делген көйгөйлөрүнө жана 
талаптарына жооп берет. Журнал өзүнө БУУӨП жана 
башка өнүгүү багытында иштеген өнөктөш уюмдардан 
колдоо алып жеке өзүнүн жана ошондой эле үй-бүлөсүнүн 
жашоо шартын жакшыртууга реалдуу мүмкүнчүлүк алган 
адамдардын ийгиликтүү окуяларын камтыйт.

Бул басылмада берилген ой-пикирлер Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү программасынын,  
анын программа/долбоорлорунун же өкмөттөрдүн көз караштарын чагылдырууга тийиш эмес.  
Колдонулган белгилөөлөр кандайдыр бир өлкөнүн, территориянын же аймактын же алардын

чек араларынын укуктук макамына тиешелүү көз караштарды чагылдырбайт.
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Кризис учурунда аялдардын коопсуздугу сакталдыбы? 
Кризисттик борборлор эмне дейт?

БУУӨП органикалык азык өндүрүүчүлөрдү колдойт 
Дыйкандар менен кайра иштетүүчүлөргө көрсөтүлгөн жардам

Ак илбирс менин атымда жашайт 
Өзгөчө ысым ээлери

COVID-19га чалдыккандарга моралдык колдоо көрсөтүлөт 
Алгачкы психологиялык жардам 

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу — адам өмүрүн сактайт 
Кризисттик борборлор эмне дейт?

Илдетти бирге жеңебиз! 
БУУӨП COVID-19 менен күрөшүүгө көмөктөшөт

UN75 — Келечекке карай жол 
БУУнун мааракеси өзгөчө белгиленди

Майыптыгы бар адамдардын укугун бузба! 
Юридикалык билим маанилүү

Тилектештик жана улуттар аралык ынтымак 
Жаштар аркылуу кызматташтыкты арттыруу

Зомбулукка кабылгандарга кол сун! 
Зомбулукка каршы 16 күндүк акция

Чыр-чатакты тынчтык жолу менен чечүү маанилүү 
Конфликттен чыгуу жолдору

COVID-19 ВИЧке каршы күрөшүү эрежелерин өзгөрттү 
Баш калкалоочу жайдын эбегейсиз жардамы

Жапайы жаныбарларды коргойбуз! 
Жаратылышка аяр мамиле 

Гендердик зомбулуктун алдын алабыз! 
Аял тергөөчүлөрдүн санын көбөйтүү зарыл

УДАС — Париж келишиминин максатын ишке ашырат 
Эрежени так аткар 

Пандемияда укук бузуулардын саны өстү 
Мыйзамды жарандарга жрдам бере турган органдар бузат

Ольга Борисовская: “Гендердик теңчиликтеги эмгегибиз  
текке кеткен жок” 
Жарандардын жашоо шартын жакшыртуу башкы максат
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Ошентип 2020-жыл аяктап бара жатат. 
Бул ар бирибиз үчүн оңой эмес жылдан болду. 
Айрым үй-бүлөлөр жакындарын жоготсо, 
башкалары физикалык жана менталдык 
саламаттыгы менен күрөштү. Биз жаңы 
реалдуулукта жашоону өздөштүрдүк - 
иштөөнүн жана социалдашуунун жаңы 
форматтарын. Бул жылы биз күчтөнүп, акыл 
калчап, көп нерсеге жаңы өңүттөн караганды 
үйрөндүк. Биз чындап эмне маанилүү экенин 
түшүндүк - баарынан ден-соолук маанилүү 
экенин, жакын адамдарың менен жолугушуп 
баарлашуу, бири-бириңди кучактоо - чоң 
бакыт экенин.

Пандемия экономиканын негизиндеги 
глобалдуу байланыштарды даана көрсөттү. 
Ал коомдук түзүмдөрдөгү этникалык, 
экономикалык, социалдык жана гендердик 
теңсиздикти күчөткөн факторлорду 
ачыктады.

Пандемия маалында БУУӨП коомудун аярлуу 
катмарларына, анын ичинде аялдарга, 
ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 
адамдарга, такай терапияга муктаж болгон 
паценттерге, өзгөчө көңүл бурду. Анын 
аркасы менен биз угуусу начяар балдар үчүн 
санарип чечимдерди таап, телемедицина 
долбоорлорунун үсүтүндө иштеп, зордук-
зомбулукка кабылган аялдарга чукул жардам 
көрсөтүү үчүн мессенжерлерде бот иштеп 
чыктык. 

Мен жаштарга ишенем. Бул жылы биз 
социалдык биримдикти жана тынчтык 
курууну жылдырууну бекемдөө үчүн 
өлкө аймагы боюнча жаштар менен 
кызматташууну кеңейткенибизди өзгөчө 
сыймыктануу менен белгилейм. 2021-
жылы биз бул кызматташтыкты мындан 
ары дагы кеңейтүү, айрыкча климаттын 
өзгөрүүсү жаатында бирге иш алып баруу 
пландарыбыз бар. 

Жаңы-Жыл БУУӨПтүн атынан сиздерге 
2021-жылы чын ден-соолук жана күч-кубат 
каалайм. Ар бирибиздин үйүбүздө жана 
дүйнөдө тынчтык болсун!

Урматтуу окурман!

ТУРУКТУУ ӨКҮЛҮ
БУУӨПтүн Кыргыз Республикасындагы

Луиз ЧЕМБЕРЛЕН
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КРИЗИС УЧУРУНДАГЫ АЯЛДАРДЫН КООПСУЗДУГУ: 
КРИЗИСТИК БОРБОРЛОР ЭМНЕ ДЕЙТ

Өлкөдөгү саясий кырдаал мыйзамдын үстөмдүгүнө, адамдардын укуктары менен 
эркиндиктеринин корголушуна,  экономикалык жыргалчылыгына коркунуч келтирди. Каатчылык 

учурунда аялдар менен кыздар зордук-зомбулуктун бардык түрлөрүнө кабылып, өздөрүнүн 
коопсуздугу боюнча сүйлөшүү  процесстерине аралашпай калуу мүмкүн  экени белгиленди. 

Өлкөдөгү абал алардын турмушуна кандай таасир этип жаткандыгын билүү үчүн Бишкек жана Ош 
шаарларындагы кризистик борборлор  менен байланыштык. 

”АК-ЖҮРӨК” КРИЗИСТИК 
БОРБОРУНУН ИШИ ЖӨНҮНДӨ 

“Ак Жүрөк” борбору он сегиз 
жылдан бери иштейт. Биз анда 
үй-бүлөлүк жана башка кордука 
туш болгондорго  жардам 
беребиз. 2009-жылдан бери 
түштүктү толугу менен камтыган 
баш калкалоочу жайлар иштеп 
келет. Бул жылдар аралыгында 
болжолу менен беш жүзгө 
чукул аялга, ал эми борбор 
түптөлгөндөн бери жыйырма 
миң  аял, төрт жүз эркеке 
жардам бердик. Акыркы учурда 
пандемияга байланыштуу 
онлайн иштегенге аракет 
кылып калдык. Социалдык 
түйүндөрдө баракчаларыбызды 
активдүү иштетебиз, бирок, 
жеке адамдын тагыдырына 
байланышкан окуялар 
болгондуктан, көпчүлүк учурда 
зомбулука тушуккандардын 
өздүгүн ачыкка чыгарбайбыз.

ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ЧЫР ЧАТАКТАР АЧЫККА 
ЧЫКПАЙ КАЛДЫ

Кыргыздарда “Кошунаң тынч 
болсо, үйүң да тынч болот”, деген 
макал бар. Мен “мындан нары 
кандай болот?”, деген бүдөмүк 
ойлорго кептелип, төртүнчү 
октябрдан бери тынч уктаган 
күнүм боло элек. Өлкөдөгү 
бийликтин туруксуздугу мага 
абдан катуу таасирин тийгизет. 
Бирок психолог катары мен 
өзүмдү акырындан калыбыма 
келтирип жатам. Бизде жашап 
жаткан аялдар ар кандай саясий 
жаңылыктарды көргөн сайын 
ыйлаган учурлар көп болду. Бул 
күндөрү кризистик борбордун 
иши негизинен онлайн жүрүп 
жатты. Ушул аралыкта жардам 
сурап кайрылгандардын саны 
да азайган. Бир караганда үй-
бүлөдөгү зордук-зомбулуктун 
саны кыскаргандай көрүнүшү 
мүмкүн, анткен менен бул андай 
эмес. Себеби мамлекеттеги 
чыр чатактардын кесепетинен 
үй-бүлөдөгү кысымдар ачыкка 
чыкпай, ичтеринде калып 
калууда.

АЯЛДАРДЫН КООПСУЗДУГУ 
МЫЙЗАМДАР ИШТЕГЕНДЕ ГАНА 
КАМСЫЗДАЛАТ

Аялдардын укугун буга чейин 
деле эч ким коргогон эмес. 
Биздин мыйзамдар жакшы 
жазылганы менен алар 
иштебейт. Ошондуктан аялдарды 
аёсуз уруп, моюндарына 
дөңгөлөк илип жатышат. 
Жабырлануучуну милицияга 
чейин коштоп барганыбыз менен 
кол көтөргөн адамды эки-үч 
сааттан кийин эле бошотуп 
салышууда. Ал болсо,  үйүнө 
келээри менен аялын ого бетер 
сабап жатып калат. Ушуга 
окшогон окуяларга жол бербеш 
үчүн, мамлекет мыйзамдардын 
так сакталышын жана 
аткарылышын камсыздашы 
абзел. Ошондо гана аялдардын 
коопсуздугу камсыздалат. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: YOURSTORY.COM

ГЕНДЕРДИК ТЕҢДИК8



СҮРӨТТӨР | “АК-ЖҮРӨК” КРИЗИСТИК БОРБОРУ

ТЕКСТ |  ЧЫНТЕМИР КАЛБАЕВ

ЖЕРИНДЕ ИШТЕГЕНДЕРГЕ КАМ КӨРҮҮ 
МААНИЛҮҮ

Менимче, коомчулукта үй-
бүлөлүк зомбулук боюнча 
түшүнүк өстү. Интернеттен 
бардык маалыматтарды алууга 
болот. Биздин борбор ушул 
мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, 
адамдарга алыста туруп кеңеш 
берип жатат. Бирок  орус тилдүү 
сайттарда маалымат дагы деле 
аз,  басмырлоо, зордук-зомбулук 
туурасында көбүрөөк айтылса 
жакшы болмок. 
Аялдардын коопсузудугу үчүн 
бардык тараптар мыйзамдардын 
кабыл алынышын, аткарылышын 
көзөмөлдөп турушу кажет. 
Байкашымча шайлоо алдында 
бардык маселе, анын ичинде 
үй-бүлөлүк зомбулук да 
экинчи планга жылып кетти. 
Көпчүлүк шайлоо участкалары 
менен бюллетень салынуучу 
урналарды кайтарганы кетип 
калды. Үч күн боюу шаарда 
милиция кызматкерлери жок 
болушту. Пикиримде, медицина 
кызматкерлери сыяктуу, ар 
бир адам өзүнүн милдетин так 
аткарышы маанилүү. Ошондой 
эле, жапа чеккендер менен 
жеринде иш алып баргандарды 
унутпашыбыз керек.

КРИЗИСТИК БОРБОРДУН 
ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

Елена Ткачева, Бишкек 
шаарындагы “Шанс” кризистик 
борборунун директору. “Шанс” 
кризистик борбору 1996-жылы 
Илимпоз аялдар ассоциациясы 
тарабынан түптөлүп, 
2001-жылы өз алдынча иштеп 
баштаган. Аталган борбор  
алгачкы  ишмердүүлүгүн  зордук-
зомбулуктун курмандыгы 
болгондорго ыктыярдуу негизде 
жардам берүүдөн баштаган. Азыр 
психологиялык, психотерапиялык 
жана медициналык жардам 
көрсөтөт. Шанска болжолу 
менен жылына эки миңге чукул 
аял жардам сурап кайрылат. 
Алардын арасында алтымыш 
жаштан жогорку курактагы аял 
кишилер да бар. Үй-бүлөлүк 
зомбулук жөнүндөгү мыйзамдын 
кабыл алынышы менен көптөгөн 
көйгөйлөр ачыкка чыга баштады 
деп ойлойм, анткени 2013-жылдан 
тартып  жардам сурагандардын 
саны арбыган. Гендердик 
зомбулук боюнча маалыматтар 
жеткиликтүү болуп калды. Анткен 
менен бул түшүнүк аял-эркек 
дегенди гана билдирүүдө, биз 
транс өзгөчөлүктөрдү да эске 
алуу керектигин айтып, Улуттук 
статистикалык комитетке 
кайрылганбыз, бирок, азырынча 
натыйжа чыга элек. 

ЖАЛПЫ ЧЫҢАЛУУ ПСИХИКАЛЫК ДЕН-
СООЛУККА ТЕРС ТААСИРИН ТИЙГИЗЕТ

Саясий кризис биздин 
бенефициарларга да таасирин 
тийгизди. Митингчилер 
тарабынан кысымга алынгандар 
жардам сурап кайрылышты.  
Аялдар  мындай көрүнүш коомдук 
имараттарды басып алуу учурунда 
болгонун билдиришкен. 
Экинчи жагынан алып караганда, 
бизде да революциялык көз-
караштагы айымдар бар болчу. 
Алардын жармы учурдагы 
кырдаалдан дем-күч алып, 
үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту 
токтотуу чечимине келишти деп 
айта алам. Кайрылгандардын 
саны өстү дегенден алысмын, 
ошондой болсо да,  чыңалуу 
адамдардын жалпы 
психологиялык абалына терс 
таасир берди.
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ЗОМБУЛУККА КАБЫЛГАНДАРГА КОЛ СУН!

САМАРА ЮНУСОВА: “ЖОЛДОШУМ ТӨРТ БАЛАМ МЕНЕН 
ТАШТАП КЕТТИ”
 
Аялдарга карата зомбулукка каршы эл аралык күнү 
Кыргызстанда да белгиленүүдө.  Негизги максат коомчулуктагы  
зордук-зомбулукка көз жуумп койгон адатты жоюу,  
басмырлоонун бардык түрлөрүн токтотуу. Бул үчүн атайын 
акциялар уюштурулду. Ал өлкөдөгү кризистик борборлорго 
кайрылган  кыз-келиндерге  моралдык  жана материалдык 
жардам көрсөтүүгө багытталган. Ош шаарынын тургуну Самара 
Юнусованы  күйөөсү чиедей төрт баласы менен ташат кеткен. Ал 
кийим-кечек, тамак-ашка муктаж болуп “Ак Жүрөк” кризистик 
борборуна жардам сурап кайрылган. 
“Өзүбүз Ош шаарында батирде турабыз. Жолдошум Майрамбеков 
Равиль экөөбүз 2008-жылы баш кошуп, төрт балалуу болдук. 
Бирок кичүү баламды төрөөрүмө аз калганда, күйөөм үйгө 
таптакыр  келбей калды. Көз жарганыма беш ай болду, атасы 
баласын көрө элек, ал тургай телефон чалып же вотсаптан жазып 
сурап да койгонго жарабады. Буга чейин деле бизди жыргатып 
баккан эмес, алдап эле келе жатат. Балдарды урушуп, сөгүп-
сагып, кагып-силкип турчу, мага деле кол көтөргөн күндөрү көп 
болду. “Үй-бүлө болгондон кийин мындай нерселер болуп турат 
да” деп ушуга чейин чыдап келдим”.

МУРДА ӨЗҮ УРЧУ, ЭМИ КӨҢҮЛДӨШҮ ДА КОЛ КӨТӨРӨ 
БАШТАДЫ
 
“Мен боюмда болгондон баштап эле, күйөөм башка аял алууну 
көздөп жүргөнүн эми билдим.  Анткени кош бойлуу кезимде 
үйгө кээде келип турчу,  төрөөргө жакын жок болуп кетти. Көз 
жаргандан эки ай өткөн соң, көңүлдөшү үйгө чейин келип, мага 
асылып, кол көтөргөнгө  жетишти. Ал Равиль менен мыйзамдуу 
ажырашууга макул болушумду талап кылды. “Алимент төлөтпөйм, 
керек болсо балдарына келтирбей коем”,- деп коркутту. Күйөөм 
аны кой дегендин ордуна мага талак берип тим болду.  Мындан 
көп өтпөй ошол келинди базардан көрүп, ачуум менен бир аз 
жулкулдатып койсом, “мени урду” деп үстүмдөн милицияга 
арыз жазыптыр. Учурда иш сотко өттү. Жолдошум кетсе-кетсин, 
кармабайм деле,  үй-жайы, унаасы бар аял экен, ошого кызыгып 
калды деп ойлоп жатам. Бирок, балдарына бир аз жардам берип 
турса жакшы болмок”.

СҮРӨТТӨР | B2B_GLOBE ИНСТАГРАММ БАРАКЧАСЫ
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АЛИНА КАСЕНОВА, ЖАРАНДЫК АКТИВИСТ: “ҮЙ- БҮЛӨЛҮК 
ЗОМБУЛУКТУ ЖОККО ЧЫГАРЫШ КЕРЕК!”
 
Алина Касенова Самара Юсуповага окшогон аялдарга жардам берүү 
максатында, БУУӨПтүн демилгеси менен “Зомбулукка жол жок” аттуу 16 
күндүк акция уюштурду. Айтымында, аялдарга карата зордук-зомбулуктун 
бардык түрлөрүн жоюу өнөктүгү быйыл 10-декабрь – Адам укуктарынын Эл 
аралык күнүнө чейин уланып, бардык топтолгон жардам Ош шаарындагы “Ак 
Жүрөк» кризистик борборуна өткөрүлүп берилет.
 
“Буга чейин пандемия, эми президенттик шайлоо, конституциялык реформа 
деп отуруп, экономикалык, социалдык маселелер көңүл сыртында калып 
кетти. Мындай кырдаалда үй-бүлөлүк зомбулук күчөп, аялдар көйгөйлөрү 
менен жалгыз калууда. Бул күндөрү БУУӨПнын алкагында кордукка кабылган 
кыз келиндерге кризистик борборлор аркылуу моралдык, материалдык 
жардам көрсөтүп жатабыз. Онлайн акция негизинен социалдык тармактарда 
жүрдү. Боорукер адамдар электрондук капчык аркылуу акчалай, айрымдар 
тамак-аш, кийим беришти. Чогулган каражаттарды Ош шаарындагы “Ак 
Жүрөк” кризистик борборунда жардамга муктаж аялдарга багыттайбыз. 
Бирок, азыркы кырдаалга жараша элдерге акча берүү оорлоп калды. Башка 
учурда  $1000 долларды бир күндө эле чогултуп койчубуз. Анткен менен 
кээ бир дүкөндөр “сатып акча кылып алгыла”- деп, товарларынан берген 
учурлар болду. Биз аларды өз наркынан арзан баага сатып, топтолуп жаткан 
каражаттын үстүнө кошобуз”.

БАЛДАРЫМДЫ ОНЛАЙН ОКУТУУГА ШАРТЫМ ЖОК

“Төрт эркек баламдын үчөөсү окуйт.  Улуусунун телефону бар. Бирок, эки 
балама телефон да, убакыт да жок. Үйүбүз  жок, ушул батирде турганыбызга 
бир топ жыл болду. Балдарым жаш болгонуна байланыштуу иштебейм. Кышка 
карата жылуу киймибиз жок болчу, Оштогу “Ак Жүрөк” кризистик борборунан 
кийим беришти.  Азыркы заманда бала багуу кыйын, жолдошумдан алимент 
төлөтүү максатында сотко кайрылсам, ал эч жерде иштебей турганын айтып, 
балдарынан баш тартыптыр. Шаардык сотко кайрадан арыз жазууга туура 
келди. Буга чейин иштеп эле жүрчү, болгону акча бергиси келбей жатат 
окшойт. Төрт баласын калтырып, башка аялга кеткенин апасы, бир туугандары 
билишкени менен, жардам бере албайбыз дешти”.
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2016-жылы  БУУӨПнын  
долбоорунун негизинде, 
Кыргыз Республикасынын 
Адвокаттар коомунун 
алдында окуу борбор 
негизделген. Анда 
республиканын бардык 
аймактарынан 
100 адвокат билим 
алган. Алар үй-
бүлөлүк зомбулуктун 
курмандыгы болгондорго 
Pro Bono модели боюнча 
акысыз юридикалык 
жардам көрсөтүшөт. 
Мындай практика 
чет мамлекеттерде 
кеңири колдонулуп, 
эми Кыргызстанда 
да ийгиликтүү ишке 
ашууда. Гендердик 
жана сексуалдык 
кордукка кабылгандарга 
ыктыярдуу 
юридикалык колдоо 
көрсөтүүгө, кесипкөй 
адвокаттардын тобу 
тартылган. Алардын 
бири Эсеня Рамазанова. 
Эсеня коомдогу резонанс 
жараткан бир катар 
процесстерде адвокат 
болгон. 

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ БУЛ МОДЕЛДИН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ 
ПРОЦЕССТЕРГЕ ТОП АДВОКАТТАРДЫН КАТЫШКАНДЫГЫНДА

ЭСЕНЯ РАМАЗАНОВА, 
Про Боно адвокат
- Бир топ жылдан бери Боно-адвокат катары эмгектенип жүрөм. 
Алгачкы пилоттук долбоордун негизинде жүз адвокат окуу 
борборунан билим алганбыз. Ушул убакытка чейин зомбулукка 
кабылгандарды коргоо боюнча жакшы натыйжаларга жетиштик 
деп айта алам. Биздин кызматтын өзгөчөлүктөрүнүн бири - 
жабырлануучуну төрт беш адвокат биригип коргогонубузда деп 
ойлойм. Сотто жарандык, материалдык, моралдык иштер, кылмыш 
иштери менен алектенген адвокаттар иштейбиз. Көрсөткөн 
кызматтарыбыз социалдык тармактар аркылуу ар дайым элдин  
көзөмөлүндө болуп турду. Коомчулукта резонанс жараткан 
Бурулайдын окуясы боюнча процесстерде, башка кесиптештерим 
менен бирге кызмат көрсөттүк. Бул менин  адвокаттык 
практикамдагы эң оор иш болду. Албетте, Бурулайдын кайгылуу 
тагдыры менин эле эмес, бүтүндөй коомчулуктун жүрөгүн ооруткан 
көйгөй экени талашсыз болчу. 

АЯЛ ТЕРГӨӨЧҮЛӨРДҮН ЖОКТУГУ ӨКҮНДҮРӨТ

- Про Боно адвокаттар кабылган негизги кыйынчылык - аял 
тергөөчүлөрдүн жоктугунда. Анткени зордукка кабылгандар 
негизинен 13-15 жаштагы өспүрүм кыздар болот. Мындан улам 
тергөөнү да аял киши жүргүзсө туура болмок. Бизде болсо башынан 
эле эркек тергөөчү сурака алат, анан сот, прокурор да эркек киши. 
Эркек кишидеп запкы жеген жаш кыздардын кайрадан эркектерге 
ачылып, окуяны төкпөй чачпай, ийне жибине чейин айтып берүүсү 
мүмкүн эмес. Ошондуктан зордукка кабылган өспүрүмдөрдү аял 
тергөөчү сурака алсын деген сунуш келтиргенбиз, анткен менен 
мындан азырынча майнап чыга элек. 

- Боно-адвокаттардын эң башкы өзгөчөлүгү жабырлануучуну 
гонорарсыз, ыктыярдуу түрдө коргойт. Жаңы иштеп 
баштаганыбызда “кантип бекер кызмат көрсөтөсүңөр” деп 
ишенбеген суроолор берилчү. Азыр коомчулук кайрымдуулук 
иретинде да кесипкөй адвокаттардын кызматын алса болоорун 
билип, түшүнүп калышты. Жардам сурап кайрылгандардын саны 
арбын.

ГЕНДЕРДИК ЗОМБУЛУКТУН 
АЛДЫН АЛАБЫЗ! 
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ПАНДЕМИЯДА ПСИХОЛОГИЯЛЫК КЫСЫМГА 
КАБЫЛГАНДАР КӨБӨЙДҮ

ЭЛНУРА САДАБАЕВА, 
аймактык Про Боно адвокат
Кырдаалга жараша материалдык, моралдык, 
экономикалык, социалдык көйгөйлөр чогулуп, бир 
убакта жарылгандай болду. Ушуга байланыштуу 
аялдарга карата зордук зомбулуктун саны 
кескин өсүп кеткени чын. Бирок, жарандардын 
юридикалык түшүнүгү өсүп, зомбулуктун далилин 
калтырбоо максатында,  аялдарды психологиялык 
жактан, тагыраагы сөз менен жемелеп, орой 
мамиле жасап кыйноого алгандар арбыды. 
Анткен менен психологиялык басмырлоо 
дагы зомбулуктун түрү болуп эсептелээрин 
унутпашыбыз зарыл.

ПАНДЕМИЯДА ЖОЛДОШУ САБАП САЛГАН 
КЕЛИНДИН ИШИН КАРАДЫК

Кесиптештерим менен бирге Ысык-Көл облусунун 
Каракол шаарында үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 
көп иштерди алып баруудабыз. Акыркы кейс, 
март айында, Кыргызстанда пандемия күч 
алган учурда аяктаган. Анда Ысык-Көл облусуна 
караштуу Тоң районунун тургуну аялын ур 
токмокко алып, катуу сабап койгон. Алардын 4 
жана 6 жаштагы эки кызы бар. Буга карабастан, 
атасы кыздарынын апасын балта менен урганга 
чейин барган. Муну медициналык экспертиза да 
тастыктаган. Азыр алар үй бүлө катары жашабайт. 
Келин эки кызы менен Бишкекке көчүп кеткен, 
ошол жакта иштеп жүрөт. Ал эми жоопкердин иши 
сотто каралып, мыйзамдын негизинде айып пул 
төлөөгө милдеттендирилген. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ  |  МАРЛЕН БЕКСУЛТАНОВ
ФОТО  |  АКЫЛ УЛАНБЕК УУЛУ

ТЕКСТ  |  АНАРХАН АЛТЫМЫШОВА

ПРО БОНО АДВОКАТТАР – АКЫСЫЗ ЖАРДАМ БЕРЕТ

АЙМАКТЫК ПРОЦЕССТЕРДЕ БОНО 
АДВОКАТТАРДЫН БИРИ-БИРИНЕ ЧОҢ 
ЖАРДАМЫ ТИЕТ 

Биздин  кесиптештерибиз менен команда 
болуп иштегенибиздин жакшы жактары көп. 
Мисалы жогоруда айтылган жабырлануучу 
шаарга кетип калганда биз Караколдо болуп, 
процесстерине бара албай калдык. Бирок 
жарандык иштери Бишкектеги биздин 
кесипкөй адвокат Эсеня Рамазанованын 
жардамы менен аягына чыкты. Аймактык 
процесстерде Про Боно адвокаттар бири-
бирибизге чоң жардам берип келебиз.

АЙМАКТЫК БОНО АДВОКАТТАРГА ОНЛАЙН 
ИШ АЛЫП БАРУУ ООР

Мен иштеген бөлүм Ысык-Көл облусундагы 
Каракол шаарында орун алган. Пандемия 
учурунда онлайн иш алып баруу аймактар 
үчүн оор. Себеби айыл жергесинде 
бардыгынын эле смартфону боло бербейт. 
Тоң, Жети-Өгүз, Чолпон-Ата, Балыкчы 
сыяктуу аймактарда боно жактоочулар 
жок болгонуна байланыштуу процесттерге 
катышууда кыйынчылыктар жаралат. Тоңго 
барып келгенче бир сааттан ашык убакыт 
кетет, кээде түнгө чейин калган учурлар 
болот. Бирок, Ысык-Көлдө бизге таптакыр 
кайрылбаган райондор бар. Буга “үй-
бүлөдөгү окуяларды сыртка чыгарбаш керек, 
кыргыздардын менталитети ушундай, чыр-
чатактар боло берет”деген илгертеден бери 
калыптанып калган стереотип түшүнүктөр 
себеп болууда.
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17
ПАРТНЕРСТВО 
В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

ЖАЛПЫ МАКСАТТАР ҮЧҮН
ӨНӨКТӨШТҮК



Иджуци Сатоши мырза, Жапониянын Кыргыз 
Республикасындагы Элчилигинин экинчи 
катчысы (солдо) Болот Майканаев мырза, Кыргыз 
Республикасынын Кургак учука каршы Улуттук 
борборунун директору. Респираторлорду  өткөрүп 
берүү аземи. 
Сүрөт:  Чынтемир Калбаев / БУУӨП  Кыргызстан

Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү 
Программасы өлкөдөгү пандемияга каршы 
күрөшүү иш чараларына ар тараптуу колдоо 
көрсөтүп келет. Кезектеги респираторлор 
топтому Улуттук фтизиатрия борборуна өткөрүлүп 
берилди, каражаттардын баасы 115,814 миң АКШ 
долларын түзөт.  Бул “Кыргыз Республикасындагы 
COVID-19 пандемиясына инклюзивдүү жана ар 
тараптуу жооп кайтаруу жана анын социалдык-
экономикалык кесепеттерин жоюу” долбоорунун 
алкагында алынган. Долбоорду Жапония өкмөтү 
каржылап, ага жалпы 1 миллион 200 миң АКШ 
доллар бөлөт, ал БУУӨПнын пандемияга каршы 
иш-чараларын кеңейтүү жана анын кесепеттери 
менен күрөшүүгө багытталат. 

Жапониянын Кыргызстандагы Атайын жана 
Ыйгарым укуктуу элчиси Сигэки МАЭДА  
Кыргызстанда COVID-19га чалдыккандардын 
саны кайрадан көбөйүп жатканын, мындан 
улам вирустун кыш мезгилинде жайылуусуна  
даярдануу зарылчылыгын белгиледи. 
“Акыркы сегиз ай ичинде кыргызстандыктар 
илдеттен катуу жабыркады, пандемия өлкөнүн 
экономикасына да терс залакасын тийгизди. 
Эми муну калыбына келтирүү жана бардык 
кыйынчылыктарды жеңип, өнүгүүгө бет алуу 
абдан маанилүү болуп турат”,-деди элчи.  

“Ушул негизде Жапония БУУӨПтүн демилгесин 
колдоого алып, 1 миллион 200 миң АКШ 
доллар өлчөмүндө каражат бөлүү чечимине 
келген. Акча саламаттык сактоо тармагын 
бекемдөөгө, социалдык жана экономикалык 
туруксуздуктун алдын-алууга, кошумча жумуш 
орундарын түзүүгө жумшалмакчы. Жапония 
коронавирус кризисин жеңүү максатында 
эл аралык уюмдар менен кызматташуусун 
улантат”, - деп кошумчалады Сигэки МАЭДА.
Ал эми БУУӨПтүн Кыргызстандагы Туруктуу 
өкүлү Луиз Чемберлен,  саламаттык сактоо 
тармагын бекемдөө жана коронавирустун 
кесепетинен улам келип чыккан социалдык-
экономикалык көйгөйлөрдү чечүү үчүн бир 
катар иш-чаралар мерчемделгенин билдирди. 
Ошондой эле, негизги максат - COVID-19га 
жана ушул сыяктуу апааттарда Кыргызстандын 
туруктуулугун жогорулатуу болуп жатканын 
кошумчалады. БУУӨП теңсиздикке, климаттын 
өзгөрүшүнө, жакырчылыка байланышкан  
көрүнүштөрдөгү адилетсиздикти жоюу боюнча 
БУУнун алдыңкы уюму болуп эсептелет. 
Дүйнөнүн 170 өлкөсүндөгү адистер, кеңири 
өнөктөштөр менен иш алып баруу аркылуу, биз 
адамдар жана планета үчүн мамлекеттердин ар 
тараптуу, узак мөөнөттүү чечимдерди табуусуна 
көмөктөшөбүз. 

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ИЛДЕТТИ БИРГЕ ЖЕҢЕБИЗ!
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ХОРОШЕЕ 
ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ЖАКШЫ ДЕН СООЛУК 
ЖАНА БАКУБАТТУУЛУК



БУУӨПтүн демилгеси менен 
Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдарда 
иш алып барган психолог жана 
психотерапевтерге арналган тренингдер 
уюштурулду. Анда отуз жети адис  COVID-
19дун  курмандыгы болгон жарандарга 
алгачкы психологиялык жардам кандай 
көрсөтүлүшү керектигин өздөштүрдү. 
Окутуу “Эл аралык өнүгүү, Россиялык 
эксперттер” программасынын колдоосу 
астында, “Тең-Тең” билим берүү 
принцибинин негизинде ишке ашты. 

Айта кетсек, Бүткүл дүйнөлүк психикалык 
ден-соолук федерациясынын демилгеси 
менен 1992 жылдын 10-октябры - 
психикалык саламаттык күнү катары 
таанылган. БУУнун башкы катчысы 
Антониу Гутерриш бул күнгө карата 
айткан сөзүндө, психикалык жактан 
жабыркаган адамдардын санынын 
өсүп жатканына токтолгон. Ошондой 
эле, депрессия жарандардын бардык 
оорууларынын негизги себеби экенин 
белгилеп, пандемиянын психикалык 
ден-соолукка тийгизген таасирин 
азайтуу үчүн, психикалык саламаттыкты 
сактоону жана биргелешкен чараларды 

COVID-19ГА ЧАЛДЫККАНДАРГА МОРАЛДЫК 
КОЛДОО КӨРСӨТҮЛӨТ

күчөтүү зарылчылыгын билдирген. 
Адистердин айтымында психикалык 
саламаттык ден-соолуктун ажырагыс 
жана маанилүү бөлүгү болуп саналат. 
Дүйнөлүк Саламаттык Сактоо Уюмунун 
аныктамасына ылайык психикалык 
саламаттык деп адамдардын өзүнүн 
жөндөмдүүлүктөрүн ишке ашырып, 
стресстерге туруштук берип, жемиштүү 
иштеп, башкаларга пайда алып келген 
абалын айтууга болот. Башкача айтканда, 
психикалык саламаттык - бул ийгиликтин 
негизи.

Пандемияга байланыштуу өзгөчө 
кырдаал учурунда биз бардык 
жерлерде адамдардын кыжырдануусун, 
агрессиясын, тынчсыздануусун жана 
жакындарын жоготуудан пайда болгон 
кайгыруусун, белгисиздик жана келечек 
үчүн коркунучтарын байкасак болот. Бул 
адамдын ички гармониясынын жоголушун, 
психикалык абалдын чайкалгандыгын 
билгизет. 

Республикалык психикалык борбордун 
маалыматына ылайык, Кыргызстандын 
калкынын 0,4%ы психикалык көйгөйлөргө 
чалдыккан. Ал эми 20%нын пайызынын 
көйгөйү бар экени аныкталган. 

Психотерапевттердин жана 
психологдордун 2/3ү өзгөчө кырдаалдан 
жабыркагандарга биринчи жардам 
көрсөтүү боюнча керектүү билимге ээ 
эмес. Муну психикалык саламаттыкты 
камсыздоо үчүн мамлекеттик каржылоонун 
чектелгендигине байланыштырышууда. 

 ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛ УЧУРУНДАГЫ 
КООМДУК ЖҮРҮМ-ТУРУМ ДЕГЕН ЭМНЕ?
Бул атайлап жасалган иш-аракеттердин 
стратегияларын кабыл алуу аркылуу, 
стрессти же оор турмуштук кырдаалды 
жеңүү жөндөмү, башкача айтканда 
көзөмөлдөөгө ыңгайлуу болгон кырдаалды 
өзгөртүү аракети же ага ыңгайлашуу. 

ПАНДЕМИЯ ШАРТЫНДАГЫ 
ӨСПҮРҮМДӨРДҮН БААРЛАШУУ 
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Пандемияга байланыштуу социалдык 
алыстоо шартында балдар менен 

өспүрүмдөрдүн баарлашуу өзгөчөлүктөрү 
оорлоду. Анткени балдарга социалдык 
жана эмоционалдык тарбия берүү, 
тагыраагы, өз ара мамилелерин түзүү, 
жоопкерчиликтүү чечимдерди кабыл 
алуу, эмоцияны башкара билүү,  чыр-
чатактарды өз ара чечүү жана максатка 
жетүү – бул балдар менен өспүрүмдөрдүн 
психологиялык абалынын көрсөткүчү. 

ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛ УЧУРУНДАГЫ 
АЯЛДАРДЫН ПСИХИКАЛЫК АБАЛЫ
Пандемия шартында аялдарга 
карата психологиялык кысымдардын 
саны арбыган. Буга үй-бүлөдөгү 
экономикалык абал таасир этүүдө. 
Анткен менен көпчүлүк аялдар моралдык 
кыйноолорду ачыкка чыгара бербейт. 
Буга эл арасында сөзгө калуу коркунучу, 
менталитет, үй-бүлөнү сактап калуу, 
ортодо бала бар деген түшүнүктөр таасир 
этет. 

Мына ушул темалар жана башка 
орчундуу маселелер Россия Илимдер 
Академиясынын Психология 
Институтунун профессору Александр 
Махначтын жетекчилиги астында өткөн 
онлайн тренингдерде талкууланды. 
Иш-чара жергиликтүү психотерапевтер 
менен психологдорго COVID-19дун 
курмандыктарына психологиялык 
биринчи жардам көрсөтүүгө үйрөтүү 
максатында ишке ашты.

Тренингдин катышуучусу, балдар 
психологу Зарина Ахметованын 
билдиришинче  диагностикалык 
тесттердин практикасы өзгөчө кызыктуу 
болгонун, анын кесиптеши Елена 
Батракова болсо «Бала менен болгон 
директивдүү эмес оюн терапиясын» 
өзү үчүн абдан пайдалуу болгонун 
белгиледи.

Ошондой эле, тренингдин жүрүшүндө 
жергиликтүү психологдор, 
психотерапевтер карыларга, аялдарга, 
жаш балдарга жана өспүрүмдөргө өзгөчө 
кырдаалда психологиялык  жардам 
көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү менен 
таанышышты. 
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КАРАНТИНДЕГИ ЖАШОО

2020-жылдын март айында 
Кыргызстанда COVID-19 оорусунун 
биринчи учурлары аныкталаары 
менен өзгөчө кырдаал 
жарыяланып, өлкө карантинге 
жабылган. 

Пандемия ВИЧ-инфекциясы 
менен жашаган же бул илдетке 
кабылуу коркунучу бар адамдар 
үчүн керектүү медициналык 
жардамга кантип мүмкүнчүлүк 
алуу, сыяктуу жаңы көйгөйдү 
жараткан. Бул ошондой эле 
БУУнун Өнүктүрүү программасы 
жана анын жер-жерлерде 
иштеген өнөктөштөрү үчүн да 
татаал маселе болгон. 

Кыргызстандагы саламаттыкты 
сактоо жаатындагы БУУнун 
Өнүктүрүү программасынын 
менеджери Итананын 
билдиришинче, алар бардык 
аракеттерди ар түрдүү ыкмаларга 
ылайык келитрүүгө далалат 
кылышкан.  

“Биз пандемия жана өтө катуу 
чектөөлөр болсо дагы кызмат 
көрсөтүүлөрдү улантуу үчүн 
жаңылыктарды киргизип, 
чыгармачылык менен ой 
жүгүртүшүбүз зарыл эле”.

COVID-19 ВИЧ’КЕ КАРШЫ КҮРӨШҮҮ 
ЭРЕЖЕЛЕРИН ӨЗГӨРТТҮ

БОРООНДО БАШ КАЛКАЛООЧУ ЖАЙ

Ушул жайда БУУнун Өнүктүрүү 
программасы ВИЧ-инфекциясы 
менен жашагандарга Бишкек менен 
Ошто эки баш калкалоочу жай ачты.  
Бул ооруга чалдыккандарга кам 
көрүү, тагыраагы, турмуштук оор 
кырдаалда адамдарга куткаруучу 
антиретровирустук терапия (АРТ) 
катары баштап, алардын андан ары 
буттарына туруп кетишине өбөлгө 
түзөт.  

Бишкек шаарындагы баш 
калкалоочу жайдын социалдык 
кызматкери 53 жаштагы Сара 
“биз кардарларды турак-жай, 

тамак-аш менен камсыздандырып, 

психологиялык жана ден-соолукка 

байланыштуу консультацияларды 

берип, документтерди, социалдык 

жардамдарды алууга жана зарыл 

болгондо аларды саламаттыкты 

сактоо мекемелерине жөнөтүүгө 

жардам беребиз. Бул алардын үйү 

сыяктуу. Эгерде мындай жайлар 

болбогондо, алар көчөдө калмак “, - деп 
айтты. 

Дагы бир социалдык кызматкер 
Юрийдин айтканына караганда, бул 
жака келгендердин басымдуусунун 
документтери жок болот. 
“Көптөгөн бейтаптардын документтери 
жок болгондуктан, кыймыл-аракеттин 
чектелишинен улам, алар саламаттыкты 
сактоо мекемелерине барууга уруксат 
ала албай калышкан. Буга ылайык, 
эгерде алар дарыланышы керек 
болсо, сөзсүз төрдө биз дагы коштоп 
барышыбыз зарыл эле”. 

Юрий кардарлар ооруканага 
жатууга муктаж болгон учурда, 
көпчүлүк ооруканаларда COVID-19га 
чалдыккан бейтаптар гана дарыланып 
жаткандыгын жана дарыгерлер жок 
экендигин түшүндүрдү. 
45 жаштагы Андрей бул борбордо 
баш калкалайт. Ал 15 жылдан ашуун 
убакыттан бери ВИЧ-инфекциясы 
менен жашап келет. Андрей ВИЧ’ке 

чалдыккан адамдарга карата 
болгон стигма жана дарылануудагы 
кыйынчылыктар туурасында айтып 
берди.

“Мен 2004-жылы ВИЧке чалдыкканымды 

билдим. Бир нече убакыт бою үй-

жайсыз болгонума байланыштуу 

көчөдө жашадым. ВИЧ статусунда 

болгон адамдардын көпчүлүгүнүн 

үйү жок. Үшүгөндө тоңуп калбаш 

үчүн арак ичебиз, мунун жаман 

жери алкоголдук ичимдиктен кийин, 

антиретровирустук (АРВ) дарыларды 

кабыл ала албай калчубуз”. 

Андрей  баш калкалоочу жайдан орун 
тапкан

“Бул уюмдун жардамы менен 

мен бардыгына ээ болдум десем 

жаңылышпайм.  Буга чейин мага эч ким 

көңүл буруп, угуп же жардам берчү эмес. 

Бул жерде алар бизди багып, өздүктү 

тастыктаган документтерди, 

мамлекеттик жардамдарды алууга, 

жумушка орношууга жардам берип 

келишет...”

Андрей да вирус менен ооруп жакшы 
болду 

“Мен буга чейин COVID-19 оорусу менен 

ооруп, бир ай ооруканада жаттым. 

Ушундан улам, бул илдеттин бизге 

окшогон аялуу катмардагы адамдарга 

тийгизген терс таасири оор боло 

турганын түшүндүм. Ооруканада 

каза болгон адамдарды көрдүм. Мага 

кычкылтек убагында берилип, аман 

калдым”. 

Сара, баш калкалоочу жайда 15 адамга 
гана орун бар экендигин, бирок, 
кайрылгандардын саны мындан көп 
болуп  жатканын билдирди. 
“Биз кардарлардан баш тарта 

албайбыз. Керек болсо, жерге кошумча 

төшөк салып берип жатабыз. Анткени 

биз үчүн барынан маанилүүсү алардын 

антиретровирустук (АРВ) дарылоону 

системалуу түрдө алып турганында”.
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ВИЧКЕ КАРШЫ КҮРӨШТӨГҮ БЕЙӨКМӨТ 
УЮМДАРДЫН, ЖАРАНДЫК КООМДУН ОРДУ

Пандемиянын бардык мезгилинде жарандык 
коом жана бейөкмөт уюмдардын ВИЧ 
боюнча иш-аракеттерди жаңы шарттарга 
ылайыкташтыруудагы орду маанилүү. Бейөкмөт 
уюмдардын колдоосу менен аткарылган 
аракеттерге калктын аялуу катмарлары жашаган 
баш калкалоочу жайларга азык-түлүк жеткирүү, 
ВИЧ’ке каршы өзүн-өзү тестирлөөнү колдоо, 
калктын негизги топторун презерватив жана таза 
ийнелер менен камсыздоо кирет.

“Kyrgyz Indigo” бейөкмөт уюму БУУнун Өнүктүрүү 
программасы менен ВИЧ’ти тез тестирлөө жана 
алдын алуу программасы боюнча иш алып барат. 
Долбоордун координатору Амирдин айтымында  
COVID-19 алардын ишин кайрадан карап чыгып, 
жаңы системаны башынан курууга мажбур 
кылган.

“Кызматтарыбыздын үзгүлтүксүз болушу 
маанилүү. Эгерде кардарларыбызда презерватив 
жок болсо - бул кооптуу жүрүм-турумду жана 
ВИЧ-инфекциясын жуктуруп алуу коркунучун 
жогорулатат. Ошондой эле ВИЧ-инфекциясы бар 
адамдардын иммунитети төмөн болгондуктан, 
алардын илдетке чалдыгуу мүмкүнчүлүгү 
жогорулайт”.

Глобалдык Фонд 100дөн ашуун мамлекетте ВИЧ, 
кургак учук жана безгек менен күрөшүүгө жылына 
4 миллиард доллардан ашык каражат жумшайт. 
Анткен менен фонддун маалыматына ылайык, 
пандемия буга чейин ВИЧ’ке каршы күрөштөгү 
жетишкендиктерди жокко чыгаруу коркунучун 
жаратууда.

КИЧИНЕКЕЙ ЖЕҢИШТЕР

COVID-19 оорусуна байланыштуу карантиндердин 
максаты, албетте, адамдардын өмүрүн сактап 
калуу жана инфекциянын деңгээлин төмөндөтүү 
менен саламаттыкты сактоо кызматтарына 
болгон кысымды азайтуу болчу. Бирок ВИЧ, 
СПИД жана башка оор илдеттер менен 
жашагандарга керектүү медициналык жардамды 
алууну уланта берүү абдан маанилүү эле.  

Ошондуктан БУУнун Өнүктүрүү программасы жана 
Глобалдык Фонд ВИЧ жана башка олуттуу ден-
соолук көйгөйлөрү менен жашаган адамдар үчүн 
онлайн консультация берүү кызматын колдошту. 
Кызмат ошондой эле саламаттыкты сактоо 
жана бейөкмөт уюмдардын кызматкерлерине 
пандемия шарттарынан пайда болгон 
маселелерди чечүүгө жардам берет. 

“Бул онлайн кызматтын социалдык аралыкты 
сактоо, кардарларды жана саламаттыкты 
сактоо кызматкерлерин COVID-19’дан коргоо 
максатында ишке ашыра баштадык. Пандемиядан 
улам, бейтаптардын бардыгы ооруканага 
консультация алуу үчүн келе алышпайт”.

Пандемия учурунда аралыктан консультация 
берүү менен катар мобилдик бригадалар 
кызматтарын көрсөтүшкөн. Өлкөнүн ар кайсы 
аймактарында сегиз бригада иш алып барууда. 
Алардын курамында бир медицина кызматкери, 
бир консультант болот. Бишкектеги СПИД 
борборунун көчмө бригадасынын кызматташ 
кеңешчиси Айдана бул боюнча төмөнкүлөрдү 
айтып берди: 

“Эгерде бейтаптар кайсы бир себептен улам 
келбей калса, алардын АРТ дарыларын өзүм 
жеткирип берем”. 

Мобилдик бригаданын дагы бир кызматкери, 
дарыгер Миранын айтымында кээ бир аялдар 
күйөөсүнүн бул оорууга чалдыкканын билбей 
калышат.

“Мен өткөн аптада дарыларын албай жүргөн 
энеге бардым. Ал күйөөсү ВИЧ менен ооруганын 
билбегендигин, буга байланыштуу дарыны ар 
кайсы жака жашырып, кайра таппай калаарын 
айтты. Бүгүн жети айлык баласын текшертүүгө 
ооруканага алып келди. Анын бул кадамы мен үчүн 
кичинекей жеңиш болду”.
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COVID-19 ВИЧ’КЕ КАРШЫ КҮРӨШҮҮ 
ЭРЕЖЕЛЕРИН ӨЗГӨРТТҮ

ЖЫЛДЫЗ ДҮЙШӨНОВА, 
билим берүү боюнча эксперт:
- Мыйзам бузууларга көз 
жумуу, кайдыгер мамиле 
жасоо укуктук маданияттын 
төмөндүгүнөн кабар берет. Эмне 
себептен өнүккөн өлкөлөрдө 
укуктук маданият жогору? 
Анткени алар мыйзамдын 
бузулуусун дээрлик кабыл 
алышпайт, ага мамлекеттик 
мекемелер, укук коргоо 
органдары жана катардагы 
жарандары да жол беришпейт. 
Мыйзамсыз жоруктарды 
байкаган ар бир жаран аны 
ачыка чыгарууга шашылат. 
Биздикине окшоп, “бармак 
басты, көз кысты”, деген 
түшүнүк жок. Айтып, жазып, 
соттошконго чейин барышат. 
Мыйзамсыз же туура эмес ишке 
жол берүү, ага кайдыгер болуу 
анын көбөйүшүнө алып келет. 
Укуктук маданият менден, 
сизден, бизден, коомдун ар бир 
мүчөсүнөн башталат!

АЛМАЗ КУЛМАТОВ, 
коомдук ишмер:
- Эгерде кайсы бир 
мамлекеттин жараны көчөдө 
жүрүп бүрөөгө же өзүнө 
байланыштуу кылмыш 
кылып, анан аны жоюу үчүн  
тааныш издей баштаса бул 
коррупциялашкан өлкөдө 
жашайт дегенден кабар 
берет. Бирок, ал адам адвокат 
караштырып жүргөн болсо, 
бул укуктук мамлекетте 
жашаганын билдирет, 
деп айтаар элем. Укуктук 
маданияттын деңгээли жогору 
болгон коомдо, адамдын укугун 

пайдалануу мүмкүнчүлүгү 
кеңири болуп, башка адамдын 
укугу чектелбейт, адамдар бири 
бирине зыянын тийгизбейт. 
 
АЛИНА АЛТЫМЫШЕВА, 
саламаттык сактоо боюнча адис:
 - Укуктук маданият деген – 
адамдын өз укуктарын билүүсү.  
Мисалы бизде жарандарды 
тамекинин организмге зыян 
алып келүүчү түтүнүнөн 
сактоо тууралуу мыйзам 
бар. Анткен менен, мындай 
мыйзамдын бар экенин  көбү 
билбейт. Көп кабаттуу үйлөрдүн 
подъезддеринде бей капар 
тамеки чегип тура беришет. 
Маршруттук таксилерде болсо, 
айдоочу тамеки чегип кете 
берет. Көп учурда балалуу 
аялдар, жүргүнчүлөр унаада 
баратып, зыян түтүн менен 
дем алууга туура келет.  
Албетте бул эки тараптын 
тең  укуктук маданиятынын 
төмөндүгү. Укуктук маданиятты 
жогорулатуу үчүн социалдык 
түйүндөр, телеканалдар, 
маалымат каражаттары аркылуу 
күчтүү пропаганда ишин 
жүргүзүү зарыл.   

ЭЛИНА КАРАГУЛОВА, 
медиа эксперт:   
 - Ар бир адам укуктук 
маданиятын өз алдынча 
жогорулатуусу абзел. Укуктук 
билимди жогорулатууга 
көптөгөн ресурстар бар. 
Интернет аркылуу ар 
түрдүү багыттагы укуктук 
материалдарды тапса болот. 
Мектепте, орто жана жогорку 
окуу жайларда бул багытта 

билим беришет. Бирок андан 
тышкары учурда өзүнүн 
жашоосу кайсы мыйзамдардын 
негизинде жөнгө салынып 
жатканын окуп, түшүнүп, 
билип, колдонуу ар бир 
адамдын жеке өзүнүн милдети. 
Жарандар буга кызыкдар болушу 
маанилүү.

СЕЙТЕК КАЧКЫНБАЙ, 
чыгыш таануучу:
- Биздин оң көзүбүз сол 
көзүбүзгө душман эмес деп 
түшүнүшүбүз керек. Теңирчи, 
мусулман, либерал, социалист 
же феминист болобу, бул менин 
оң же сол көзүм  деп кабыл алуу 
маанилүү. Мендей  ойлонбойт 
экен деп, баарын душман 
кылбаш керек, бул болгону 
мага окшош, бирок, өзүнүн 
жеке пикири, көз карашы, ой 
чабыты бар  адам деп кабыл 
алышыбыз маанилүү. Тегиз 
кабыл алынышы керек болгон 
эрежелерди коомдун бардык 
мүчөлөрү бирдей кабыл алып, 
аны так аткаруу - укуктук 
маданият болуп эсептелет.

ТИМУР ШАЙХУДИНОВ, 
коомудк ишмер:
 - Укуктук маданият бул 
биздин деструктивдүү 
инстинкттерибизди ооздуктап 
кармап турган нерсе. Албетте 
ар ким өзүнүн укуктарынын 
сакталышын каалайт. Бирок 
укуктук маданият башкалардын  
укуктарын сыйлоодон башталат. 
Коом жана анын ар бир мүчөсү 
башкалардын укугун жана 
кызыкчылыктарын сыйлоо 
абдан маанилүү экенин 

Укуктук маданият деген эмне? Укуктук маданиятты кантип 
жогорулатуу керек? Мыйзамдарды сактаган адамды укуктук 
маданияты бийик десе болобу? Каткенде чыныгы укуктук мамлекет 
курууга болот? Бул сыяктуу суроолор укуктук мамлекетте жашагысы 
келген ар бир адамдын оюнда бар болсо керек.  Ушул тема тууралуу  
коомдогу  активдүү жарандардын пикирлерин угуп көрдүк.
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түшүнмөйүнчө, ал коомдо ар дайым хаос 
өкүм сүрөт.
Советтер союз учурунда мыйзамдар күчтүү 
болчу, бирок баарын коркутуу менен 
кармап турушчу. СССР кулагандан кийин 
элдин укуктук маданияты  абдан төмөн 
эле, эл мыйзамга баш ийбей, өз билгенин 
кыла баштаган. Акырындык менен 
Кыргызстанда күчтүү укуктук маданият 
калыптанып баратат. Эң жөнөкөй мисал, 
эмне үчүн унааны эреже менен айдайбыз, 
МАИ кызматкерлеринен же штрафтан 
коркконубуздан эмес, мыйзамды сактап, 
башкалардын жолдо жүрүү укугун сыйлап, 
укуктук мамлекетти түптөш үчүн сактайбыз 
да, туурабы? Мына ушуну  күчтүү укуктук 
маданият десек болот.

АЙНУРА ЧОЛПОНКУЛОВА, 
билим берүү боюнча эксперт:
-Укуктук маданиятты жогорулатуунун 
бирден бир жолу - укуктук билимди 
маалымат каражаттары, социалдык түйүндөр 
аркылуу жогорулатуу, тынымсыз пропаганда 
жүргүзүү. Эң негизгиси мектеп курагынан 
тартып укуктук маданиятты өстүрүү 
багытындагы агартуучулук идеология 
жүргүзүү шарт.      

ДАНИЯР АМАНАЛИЕВ, 
ишкер:
- Германияга окшогон өнүккөн 
мамлекеттерде светофор кызыл жанып 
турса, машина жок болсо дагы жолдон өтпөй, 
жол эрежесин сактап, жашыл күйгөнчө 
күтүп турушат. Бизде андай адамды таң 
калып карашмак.  Укуктук маданият  - бул, 
эрежелер кандай учур болбосун сакталышы 

керек деген түшүнүктүн калыптанышы.
Укуктук маданиятты жогорулатууда 
коом бийликти карап күтө бербей ар 
ким өзүнөн башташы керек. Мисалы эң 
жөнөкөй нерсе өз балдарыбызга кылган 
мамилебизден баштасак болот. Балдар 
өзүнүн жашоосун кандай жашап өтөөрүн 
өздөрү чечеби же ата энеси милдетин 
алып, балдарына дүйнө чемпиону болушуң 
керек, математиканы жакшы билишиң 
керек, көпөлөктү алар каалаган кызгылт 
түс менен эмес, көк түстөгү карандаш 
менен тартыш керек деп шарт коебу? 
Биз балдарыбызга өздөрүнүн укуктарын 
ишке ашырууга эркиндик, мүмкүнчүлүк 
беребизби, же ата-энебиз, биз каалагандай 
жашашың керек, себеби мен көптү билем, 
сага караганда акылдуумун дейбизби?  
Мындай шартта чоңойгон балдардын 
укуктук маданияты бийик болушу кыйын. 
Алар өздөрүнүн укугу кайдан башталып, 
кайдан бүтөөрүн түшүнүшпөйт, ошол эле 
учурда башкалардын укугун бузса болот 
деген пикир калыптанып калат. Биз өз 
балдарыбызга башкалардын укугуна кандай 
мамиле кылуу керек экенин үйрөтүп, 
өзүбүз үлгү болушубуз керек. Мамлекеттин 
укуктук маданияты мына ушундай эң 
жөнөкөй нерседен эле башталат. 

Жогорку деңгээлдеги укуктук маданиятты 
калыптандыруу үчүн биринчиден 
укуктук аң сезимдин калыптануусу 
зарыл. Экинчиден адам мыйзамдарды, өз 
укуктарын билүүсү шарт. Ал эми үчүнчүдөн 
мыйзамдардын бузулушуна кайдыгер 
мамиле кылбай анын так аткарылуусун 
талап кылуу шарт.

Материал БУУӨП жана Финляндия ТИМ “Кыргыз 
Республикасындагы укуктук мүмкүнчүлүктөрдү 

кеңейтүү үчүн туруктуу сот адилеттигине 
жетүү”  долбоорунун алкагында  даярдалды.
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10
УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

ТЕҢСИЗДИКТИ
АЗАЙТУУ



МАЙЫПТЫГЫ БАР ЖАРАНДАРГА УКУК ЖААТЫНДА БИЛИМ 
БЕРҮҮ КАНЧАЛЫК МААНИЛҮҮ ?
-Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укук тармагында 
билимдүү болуусу абдан маанилүү. Майыптыгы барлар 
деле кадимкидей адам. Катардагы жарандардын кандай 
укуктук маселеси болсо, ден-соолугунан чектелгендер да 
ошондой көйгөйлөргө кабылышат. Өзгөчөлүгү майыптыгы 
барлардын укуктук эле эмес, жалпы маселелер боюнча деле 
билим деңгээли төмөн болгонунда. Мындан улам, алар 
укуктук кыйынчылыктарга көбүрөөк кабылышат. Мунун 
кесепеттерин жоюу максатында биз атайын долбоордун 
негизинде тренингдерди уюштуруп жатабыз. Негизги 
максаты майыптыгы бар адамдардын укуктук билимин 
жогорулатуу, алардын укуктук аң сезимин көтөрүү. 
Ошондой эле региондордогу бекер юридикалык жардам 
көрсөтүү борборлорго мындай жарандардын кайрылуусун 
жогорулатуу. Анткени көптөр кайсы жерде акысыз 
юридикалык жардам көрсөтүүлөрүн билишпейт. Окутуу  
БУУӨПтүн пилоттук долбоорунун алкагында, 
Чүй жана Ош облусундагы 15 райондун тургундарына 
өткөрүлөт. Бир жылга 30 окутуу пландалган. 15 райондун 
ар биринде экиден тренинг өтөт. Ага аймактагы 
активдүү майыптыгы бар жарандар, өз алдынча башкаруу 
органдарынын өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик 
мекемелердин кызматкерлери катышышат. 

ДЕН-СООЛУГУНАН МАЙЫПТЫГЫ БАРЛАР КӨБҮНЧӨ КАНДАЙ 
КӨЙГӨЙЛӨРГӨ КАБЫЛАТ?
-Мындай жарандардын эмгек укугу көп бузулат. 
Айыл жергесинде айрыкча мүлк талашуу, жерге 
болгон укуктары, айрым учурларда ажырашуу же 
баш кошуу сыяктуу үй-бүлөлүк маселелер кездешет. 
Балдарынын документтерин мыйзамдаштыруу 
боюнча да кыйынчылыктар бар. Айрым учурларда 
укугун билбегендиктен өздөрүнө калган “мурастарын” 
жакындарына, туугандарына тарттырып жибергендер 
арбын. Биз майыптыгы барларга тренинг өтүү менен 
гана чектелбейбиз. Муну жалпы коомго сиңирүү, алардын 
көңүлүн буруу  аракеттерин көрөбүз. Тең укуктуу коом 
түзүү башкы максатыбыз. 

МАЙЫПТЫГЫ БАР 
АДАМДАРДЫН УКУГУН БУЗБА! 
Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар 
үчүн көптөгөн көйгөйлөр алардын укуктарын 
билбегендиктен келип чыгат. Буга ылайык алардын  
укуктук сабаттуулугун жогорулатуу маанилүү.  
“Майыптарга юридикалык жардам көрсөтүү” фондунун 
төрагасы Толкунбек Исаковдун айтканына караганда, 
аталган уюм дал ушул багытта иш алып барууда. Фонд  
БУУнун Өнүктүрүү программасынын колдоосу менен 
мүмкүнчүлүгү чектелгендерге тренингдерди уюштурат. 
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ТЕКСТ |  АНАРХАН АЛТЫМЫШОВА

БУЛ ДОЛБООРГО КАНДАЙЧА АРАЛАШЫП КАЛДЫҢЫЗ?
-Майыптыгы барларга юридикалык колдоо көрсөтүү 
максатында демилге биз тарабынан көтөрлгөн. БУУнун 
Өнүктүрүү программасы муну колдоого алып,  ишке 
ашырууга сынак жарыялаган. Шартка ылайык, эки уюмдан 
кем эмес бирикмелер кошулуп катышыш керек болчу. Биз 
үч уюм биригип сынакка катышканбыз, алардын экөөсү 
Бишкекте, бирөөсү Ошто иш алып барат. Окуу үстүбүздөгү 
жылдын сентябрь айында башталмак, бирок, кырдаалга 
байланыштуу үзгүлтүккө учурап калды. 

ПАНДЕМИЯ ШАРТЫНДА ТРЕНИНГ ӨТКӨРҮҮ КЫЙЫН БОЛСО 
КЕРЕК...
-Тренингдер 2021-жылдын сентябрь айына чейин уланат, 
анын ар бирине кеминде отузга чукул адам катышат. 
Окутууларды онлайн эмес, оффлайн уюштурууну пландап 
жатабыз. Анткен менен эпидемиялогиялык кырдаалга 
жараша бул максатыбыз өзгөрүп кетиши ыктымал. Алыскы 
аймактарда  онлайн өткөрүү реалдуу эмес. Ошол үчүн аз 
сандагы адамдардын катышуусунда, тиешелүү аралыкты, 
эрежелерди сатоо аркылуу жандуу окутууларды өткөрүү 
аракеттерин көрүүдөбүз. Биринчи тренинг үстүбүздөгү 
жылдын сентябрь айында башталган. Кийинкиси октябрга 
белгиленген, бирок, өлкөдөгү саясий кырдаалга жараша 
уюштурган жокпуз. Ноябрдагы план, эпидемиологиялык  
абалдын курчуганына байланыштуу токтогон. Ушул айда үч 
тренинг өткөрөлү деп жатабыз. Окутуулар азырынча Чүй 
облусун, Бишкекке жакын райондорду камтыйт. Ал эми 
Ош облусунун алыскы аймактарындагы тренингдерди аба 
ырайы жылыганда баштайлы деп турабыз. Кышында ден-
соолугунан майыптыгы бар адамдар үчүн окууга келүү чоң 
тоскоолдуктарды жаратат. 

КААЛООЧУЛАРДЫ КАНТИП ТАНДАП АЛДЫҢЫЗДАР? ОКУЙБУЗ 
ДЕГЕНДЕРДИН САНЫ КӨП БОЛСО КЕРЕК...
- Тренингден өтө тургандардын жалпы саны 750 адамды 
түзөт. Аймактардагы активдүү мүмкүнчүлүгү чектелгендер 
катышат. Тандоо ошол райондордогу өнөктөштөрдүн 
жардамы менен жүрдү. Буга Социалдык коргоо 
башкармалыгы да көмөктөштү. Долбоордун жыйынтыгында 
үч кишиден турган  координациялык кеңештер түзүлүп,  
келечекте муну тармакка өнүктөрүү пландалды. Муну менен 
биз мүмкүнчүлүгү барларды окутуп эле тим болбостон, 
кийин өздөрүнө окшогон эле башка жарандарга да укуктук 
маселеде жардам берүүсүн жолго салгыбыз келет. Аталган 
облустарда түптөлгөн кеңештердин үстүнөн координация 
кылган орган түзүп, бир бүтүн организмдей иш алып 
барууну максат кылып жатабыз. 
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ПАНДЕМИЯДА УКУК 
БУЗУУЛАРДЫН САНЫ ӨСТҮ
КИЖС, кургак учук, малярияга каршы күрөшүү үчүн Глобалдык фонддун 
грантынын алкагында БУУӨП АИВ менен кургак учукту дарылоого жана 
профилактикасын жакшыртуу, бейтаптардын укуктарын коргоо үчүн бир нече 
бейөкмөт уюмдар  менен иштешет. “Өнөктөштөр тармагы” Зыяндуулукту 
азайтуу программалар Ассоциациясынын директору, Айбар Султангазиев 
бул маегинде Кыргызстанда кургак учук жана АИВге каршы күрөшүүдө 
адвокациянын маанилүүлүгү тууралу  баяндап берди.

БУУӨП/ГЛОБАЛДЫК ФОНД ДОЛБООРУНУН 
АЛКАГЫНДА СИЗДЕРДИН УЮМ КАНДАЙ  
ЖУМУШ ЖАСАДЫ? 
-Биздин уюм АИВ жана КУ чөйрөсүндө иштеген 
26 уюмду бириктирет. Үч негизги тапшырма бар: 
биринчиден, инфекциялык ооруларды, кургак 
учукту жана АИВди кошуп дарылоого жана 
алдын алууга жетүүнү кеңейтүү; экинчиден, 
туруктуулукка жетишүү жана мамлекеттик 
каржылоону жогорулатуу; үчүнчүдөн, калктын 
жана бейтаптардын негизги топторунун укуктарын 
коргоо. Биз саламаттыкты сактоо тармагында 
жакшы  өзгөрүүлөргө жетиш үчүн парламент, 
өкмөт, министрликтер, эл аралык уюмдар, 
коомдор, бейөкмөт уюмдар жана саламаттыкты 
сактоо мекемелери менен иштешебиз. 

Муну менен, мыйзамдарды бейтаптардын 
кызыкчылыгына дал келтирип, алардын 
колдонулушун камсыз кылууга аракет кылуудабыз. 
Фармацевтикалык компаниялар менен иштешип, 
дарыларды каттоого, бааларды төмөндөтүүгө, 
үнөмдөлгөн каражаттардын башка иш-чараларга, 
кошумча дарыларды сатып алууга жумшалышына 
мониторинг жүргүзөбүз. Ошондой эле, 
саламаттыкты сактоо системасында коррупцияны 
төмөндөтүүгө, пандемия учурунда бейтаптарга 
туура кызмат көрсөтүүнү камсыздоого аракет 
кылып жатабыз.
Глобалдык фонддун гранты – адвокациялоо жана 
коомчулукту тартуу боюнча өлкөдөгү саналуу  
каржылоо булактарынын бири. Мен өлкөдөгү, 
коомдогу кайсы бир көрүнүштөргө дароо реакция 
кылып, жардамга кол сунган БУУӨПтүн азыркы 
командасынын мыкты ишин өзгөчө белгилеп 
кетким келет. Калктын муктаждыктарына 
учурунда, туура жооп кайтаруу үчүн биз 
конструктивдүү иш алып барып жатабыз. 

АДВОКАЦИЯ ДЕГЕНДИ КАНДАЙ 
ТҮШҮНДҮРӨТ ЭЛЕҢИЗ?

-“Адвокация - саясатчыларды каалаган ыкма 
менен, алардын милдетин аткарууга өтүнүү 
дегенди билдирет”,- деп бир тренингде 
айтылганы эсимде.  Бирок мен муну менен 
макул эмесмин: саясатчылар - элге кызмат 
кылышы керек. Биз бул кырдаалды өзгөртүп, 
жарандардын муктаждыктарына гана 
негизделген, жоопкерчиликтүү системаны 
калыптандырышыбыз керек.  

Адвокация – мыйзамдардын так иштешин, 
жарандарга пайда алып келишин камсыз 
кылуу. Негизги максаты – адамдарды өздөрүн 
сыйлап жашоого үйрөтүп,  алар укуктуу болгон 
кызматтарды алууга жардам берүү. Адвокация- 
коомчулуктун жашоосун жакшыртуучу процесс. 
Сиздин бир нерсени өзгөртө алаарыңызга 
ишеним жаратуу. Айрым учурларда, адвокация 
– ар дайым эле жеңил болбогон конфронтация.
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УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНТСВА

Врач-фтизиатр рентген 
сүрөттү карап жатат.

СИЗДИН УЮМ КУРГАК 
УЧУККА КАРШЫ КҮРӨШҮҮДӨ 
ЭМНЕГЕ ЖЕТИШТИ? 

Биздин мекеме кургак учука 
каршы иш алып барганына аз 
гана убакыт болду.  Адвокация 
боюнча көптөгөн иштер 
аткарылды, кийинки жылга кургак 
учук менен ооруган адамдар 
үчүн баш калкалоочу жай ачууну 
пландап жатабыз. Бейтаптарга 
кейс-менеджмент аркылуу жардам 
берген бир нече уюмдар иштейт. 
Бул чоң ийгилик, себеби кургак 
учук системасына алгач бизди 
аралаштырышкан эмес.  
  
Чынында, 20 жыл мурун АИВ 
боюнча дагы ушундай көйгөй 
жаралган. Анткени, медицина 
кызматкерлери коомчулуктун 
кийлигишүүсүнө дайыма макул  
болбойт. Алар бейтаптарга кайсы 
дарыларды ичүү керектигин 
үстүртөдөн  түшүдүрүп, кургак учук 
жөнүндө так маалымат беришпейт. 
Биз бейтаптарды окутуп, 
алардын укуктарын айтып берип, 
зарыл болгон учурда коргойбуз. 
Тагыраагы, саламаттыкты сактоо 
системасынын ачыктыгын 
камсыздоо менен алектенип 
келебиз.  

Ошондой эле, биз медицина 
кызматкерлерине жардам берүү, 
аларды колдоо, өз жумушун 
аткаруу үчүн мыкты шарттарды 
түзүп берүү, эмгек акыларын  
жогорулатууга да кол кабыш 
кылабыз. Өзүңүздөр билгендей 
дарыгерлердин айлыгы аз, ал эми 
мындай эмгек акы менен жакшы 
иштөө кыйын. 
 
Кургак учук менен ооруган 
бейтаптардын арасында 
сурамжылоо жүргүзүү аркылуу, 

СҮРӨТ | МАРИОН БИРЕМОН, БУУӨП/КЫРГЫЗСТАН

УКУК БУЗУУ БОЮНЧА 
КОНКРЕТТҮҮ МИСАЛ КЕЛТИРЕ 
АЛАСЫЗБЫ? 

-2020-жылдын январь айынан 
августка чейин, биздин 
платформадагы калктын негиздүү 
топторунун укуктарынын  бузулушу 
боюнча 263 учур катталды.  

Ал эми Covid-19 пандемиясы 
учурунда  укук бузуулардын 
санынын өскөнүн байкадык. 
Инъекциялык баңгизаттарды 
колдонгон адамдарга метадон 
терапиясы сыяктуу кызматтарды 
алуу үчүн медицина борборлоруна 
жетүү кыйын болду. АИВ менен 
аялдар обочолонуу учурунда гана 
эмес, бүгүнкү күндө да стресстин 
күчөшүнөн жана коомдогу 
көйгөйлөрдөн улам зомбулукка 
жана катаал мамилеге дуушар 
болушкан. Секс-жумушчулар  
өтө татаал каржы абалына 
кептелишти: алар жумушсуз 

бул тармакта дискриминацилоону, 
коррупция боюнча көп 
фактыларды аныктадык. 
Айтымдарында ооруканага жатып 
дарылануу, кургак учукка каршы 
жаңы дары-дармек алуу үчүн 
акча төлөп келишкен. Биздин 
максат – кургак учукка каршы 
күрөшүүнү кыйла туруктуу жана 
отчеттуу кылуу: бул дарыларды 
каттоо, мамлекеттик каржылоону 
жогорулатуу, фармацевтикалык 
компаниялар менен сүйлөшүү, 
бейтаптардын керектөөлөрүн 
канааттандаруу дегенди билдирет. 
Учурда “бедаквилиндин” патентин 
талашуу үчүн “Янсеннге” 
каршы доо арыз берип 
жатабыз, бул препаратты башка 
компаниялардын төмөн баада 
чыгаруусуна уруксат алабыз деген 
ишеничтемин.

калып, өз балдарын бага албай 
калышты. Мисалы, бир эркек 
өзгөчө кырдаал учурунда метадон 
алуу үчүн медмекемесине барууга 
аракет жасаган, бирок милиция 
аны блокпосттон өткөрбөй койду. 
Укук коргоо органдары аны 
уруксат кагазы жок, кое бербей 
тургандарын айтышты. Ал өзүнүн 
медицина картасын көрсөтүп, 
саламаттыгы үчүн канчалык 
маанилүү экенин түшүндүрүүгө 
аракет жасаган, бирок, милиция 
аны бейтапканага кое берүүдөн 
караманча баш тарткан. Бейтап 
метадондун жоктугунан жапа 
чеккен.  

Трансгендер секс-жумушчу кардар 
менен жолугушууну белгилегенин, 
бирок, ал жалгыз эмес, төрт 
адам менен келгенин, алар күч 
менен батирге кирип, аны катуу 
сабашып, уюлдук телефонун, 
акчаларын уурдап кетишкенин 
айтып берди.  
 
АИВ менен жабыркаган эркек 
киши кечинде жумуштан үйүнө 
баратканда аны кармап алышып, 
мажбурлап унаага отургузуп, 
колуна  кишен салып, ур-токмокко 
алышканын билдирди. Андан 
соң зомбулук көрсөткөндөр анын 
чөнтөгүнө баңгизат салышып, 
тиешеси жок уурулук боюнча айып 
коюу үчүн кылмыш болгон жерге 
алып барышкан.

Мындай адамдар зордук-
зомбулукка, кысымга көп 
кабылышат. Жарандардын укугун 
бузууга милиция кызматкерлери, 
ак халатчандар, чиновниктер, 
тагыраагы алар көз каранды 
болгон жана кызматтарын кеңири 
колдонушкан адамдар жасашат, 
ошондуктан даттануу алар үчүн өтө 
кыйын.
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COVID-19, АИВ ЖЕ 
КУРГАК УЧУК МЕНЕН 
КҮРӨШҮҮДӨ ТЕРС ТААСИР 
ТИЙГИЗБЕЙБИ?

Адамдар пандемия учурунда 
көп нерсени унутуп калышты, 
бардыгыбыз келечекте эмне 
болоорун айта албаган же 
план түзө албаган, ыңгайсыз 
кырдаалда жашап жатабыз. 
Вирустун кесепетинен кургак 
учук менен күрөшүүдө  биз бир 
нече жыл артка кеттик. Бирок 
АИВ менен кургак учук өздөрүн 
унуттурбайт. 

Саламаттыкты сактоо тармагын 
калыбына келтирип, медицина 
кызматкерлеринин нормалдуу 
иш режимине кайтуусун, 
бейтаптарга жардам берүүсүн 
камсыз кылуу маанилүү. Ал 
эми бүтүндөй системаны 
калыптандырууга күчтүү 
менеджерлер зарыл болуп турат. 

КУ жана АИВди тестирлөө, 
диагностикалоону кеңейтүү 
зарыл. Анткени адам оорууга 
чалдыгып, бирок, диагнозун 
билбесе, дарылана албай, 
иммундук системасын 
бекемдебей калат. Мындай 
учурда адам Covid-19дун олуттуу 
формаларына кабылышы толук 
ыктымал. 

Чынында, АИВ системасы 
саламаттыкты сактоонун 
бардык тутумдарынын ичинен 
коронавирус пандемиясына 
эң даяр болуп чыкты, анткени 
кардарлар, туруктуу баш 
калкалоо жайлар, коомдук 
колдоо  менен иштеген БӨУдар 
көп. Эми бизге кургак учук  
жаатында ушундай системаны 
түптөө керек болуп турат.

СИЗДЕР ЖАСАП 
ЖАТКАН ИШТЕРДИН 
НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ ЭМНЕДЕ 
БОЛДУ?

-Биз бейтаптар менен 
кардарлардын укуктарын 
жакшыртууга багытталган санарип 
инструменттердин үстүндө 
көп иштедик. Азыркы учурда 
БУУӨП/Глобалдык фонд жана  
UNAIDS биргелешип, АИВ менен 
жашаган адамдар жана негизги 
топтор үчүн мыкты тиркеме 
иштеп чыгуудабыз. Мен аны 
бул оорууга чалдыккандардын   
муктаждыктарын жана талаптарын 
эске алган дүйнөдөгү уникалдуу 
тиркеме деп эсептейм. Мындан 
тышкары, “РЕАКТ” аттуу 
укуктардын бузулушун электрондук 
каттоого алуу тутумун ишке 
киргиздик. Анда ар бир укук бузуу 
фактысын документтештирип, 
андан кийин чечим чыгаруучу 
жактарды алар менен 
тааныштырабыз. 

ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮ 
COVID-19ГА КАНТИП 
ЫЛАЙЫКТАШТЫРДЫҢАР?
 
Муктаждыктарын билүү жана 
программаларды ылайыкташтыруу 
үчүн биз бейтаптардын жана 
негизги топтордун арасында 
сурамжылоолорду туруктуу өткөрүп 
турабыз. Албетте, Covid-19 биздин 
пландарыбызды абдан өзгөрттү 
жана биз көп иш-чараларыбызды 
кийинкиге калтырууга аргасыз 
болдук. Саламаттыкты сактоо 
тармагы Covid-19 менен күрөшүүгө 
басым жасоодо, биз аны 
түшүнөбүз.  

Пандемияга байланыштуу туруктуу 
медициналык колдоого муктаждар 
аз көлөмдө жардам алышууда. 
Жарандар бул ооруу менен 
күрөшүүнү үйрөнүштү, ал эми 
система өзү оор абалда. Медицина 
кызматкерлери өзгөчө аймакта, 
өздөрү ооруп жатышат, көпчүлүгү 
Covid-19дан кийин психологиялык 
травма алышкан. 

БУУӨП Глобалдык фонд менен 
бирге медицина жабдыктарын, 
ЖКК сатып алып, бөлүштүрүп 
беришти. Ошондой эле Covid-
19га кошумча грант алуу боюнча 
биргелешкен билдирүү жасашты. 
Биздин демилгеде кургак 
учук менен АИВди дарылоочу 
препараттарды узак мөөнөткө 
берүү, чет өлкөдө жашаган 300гө 
чукул АИВ оорулууларга дары 
каражаттарын жеткирүү камтылган. 
Ошондой эле, бейтаптарга 
кам көрүү боюнча мобилдик 
бригадаларды, кургак учук менен 
бейтаптар үчүн кошумча кейс-
менеджменттерди уюштурабыз. 
Муну менен кардарлардын 
үзгүлтүксүз тейлөөсүн камсыз 
кылууга жетиштик.  

СҮРӨТ | МАРИОН БИРЕМОН, БУУӨП/КЫРГЫЗСТАН
ТЕКСТ | МАРИОН БИРЕМОН
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ОРГАНИКАЛЫК АЗЫК ӨНДҮРҮҮ 
КИРЕШЕЛҮҮ ТАРМАК
БУУнун Өнүктүрүү Программасы Финляндия Өкмөтү 
тарабынан каржыланган “Борбор Азиядагы соодага 
жардам” аймактык долбоорунун алкагында, 
“Кургатылган мөмө-жемиштердин, жашылчалардын 
жана жаңгактардын наркына кошулган байланышты 
бекемдөө” долбоорун баштады. 

ТИМУР СУБАНКУЛОВТУН ОКУЯСЫ 

Тимур Субанкулов Жалал-Абад облусунун Аксы 
районунан. Ал тоокторго жасалган инкубаторду 
мөмө - жемиш кактоого  ылайыкташтырып, 
2000-жылдан бери кургатылган кара өрүк 
өндүрө баштаган. Райондо кара өрүк көп 
болгондуктан, Тимурдун ишканасынын 
кубаттуулугу жыл сайын жогорулаган. Анын 
алгачкы кардарлары кошуна Тажикстандан 
жана Бишкек, Ош шаарындагы базарлардын 
жергиликтүү соодагерлери болгон. Бирок 
өрүктү сатуу баасы түшүмгө байланыштуу 
болгон. Эгерде жыл жемиштүү болсо, анда анын 
килограммы 40-50 сомго, түшүм аз болгондо 
135 сомго чейин көтөрүлчү. 2017-жылдан 
баштап,  компания продукциянын сапатын 
жогорулатуунун үстүндө иштеп баштаган. 
Акыркы эки жылда БУУӨПнын колдоосу менен 
ХАССПтын (НАССР) талаптарына жооп берген 
жаңы цех курулган. Ага 3 тоннага чейинки 
мөмө - жемиш кургатууга мүмкүн болгон 
жабдуулар жана өндүрүлгөн кара өрүктү сактоо 
үчүн муздаткыч камерасы орнотулган. 2017-
жылы 10 миң килограммдан ашык кара өрүк 
кургатылып, натыйжада 3 тонна кургатылган 
өрүк Тажикстандын Исфара шаарына  
килограммы 90 сомдон сатылды. 2018-жылдан 
тартып  мекеме кургатылган мөмө-жемиштер 
боюнча ири экспортчу “Sun Planet Organics” 
компаниясы менен кызматташа баштады. 
“Sun Planet Organics” кара өрүктү “Органик” 

стандартына ылайык өндүрүү талабын 
койгон. Ушул жылдан тартып “Субанкулов” 
жеке ишканасы аталган компания үчүн 
органикалык кара өрүктү өндүрүп жатат. 
Бирок, Тимур Субанкулов органиккалык кара 
өрүктүн баасы төмөн болоорун, 2019-жылы 
1 кг. өрүк 80 сомдон бааланганын билдирди. 
Бүгүнкү күнгө чейин (2020-жылдын август 
айынын ягында) “Sun Planet Organics” 
сатып алуу көлөмүн, баасын да чече элек. 
Мындай белгисиздик компанияга сезондук 
өндүрүштү жана каржылык пландарды 
түзүүгө мүмкүнчүлүк бербейт.
Бүгүнкү күндө кайра иштетүүчү, экспортко 
өз алдынча чыгуу бүтүмүнө келди. Жеке 
брендин, өндүрүмдүн таңгагын негиздеп, 
продукциянын түрлөрүн көбөйтүүнү пландап 
жатат. Мисалы, алма кургатуу. Анткени 
Аксы районунда алма өскөн ири бакчалар 
көп. Бул идеяны ишке ашыруу үчүн Тимур 
биринчи кезекте,  жемиштерди кесүүчү 
техникаларды сатып алышы керек.
 
Ошондуктан Тимур Субанкулов БУУӨПнын 
“Кургатылган мөмө-жемиштердин, 
жашылчалардын жана жаңгактардын 
наркына кошулган байланышты бекемдөө” 
долбоору менен кызматташууга кызыгып, 
компаниянын адистерин окутууда, жаңы 
рыноко чыгууга жардам алам деп үмүттөнөт.
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ДОЛБООР БОЮНЧА 
Финляндия өкмөтү 
тарабынан бөлүнгөн каражат 
жемиштерди, мөмөлөрдү, 
кургатылган жашылчаларды, 
жаңгактарды өстүрүү жана 
кургатуу менен алектенген 
фермерлер менен кайра 
иштетүүчүлөргө жумшалат. 
Долбоордун эксперти Айнура 
Күмүшбекованын айтканына 
караганда, колдоо Ысык-
Көл, Жалал-Абад жана Ош 
облусунун  фермерлери 
менен кайра иштетүүчүлөрүнө 
көрсөтүлөт. 

-“Долбоордун максаты 
- баалуулуктар 
чынжырындагы (ЦДС) 
бардык катышуучулардын 
потенциалын жакшыртуу 
жана чыңдоо, ошондой эле 
фермерлердин жана кайра 
иштетүүчүлөрдүн эмгегин 
жогорку маржиналдык 
кирешелүүлүккө жеткирип, 
өндүрүмдү экспортко чыгаруу”, 
- дейт Айнура Күмүшбекова. 
Мында дыйкандар, кайра 
иштетүүчүлөр жана башка 
катышуучулар жетише 

турган натыйжалар – бул 
жаңы жумушчу орундардын 
түзүлүшү, экспорттун, 
сатуунун, кирешенин 
көлөмүнүн көбөйүшү 
жаңы технологиялык, 
агротехникалык билимдин 
жана тамак-аш коопсуздугунун 
өздөштүрүлүшү болушу керек.
Өзгөчөлүгү долбоорду ишке 
ашыруудагы өзгөчөлүгү, 
консультациялык жардамдын 
бир бөлүгү пандемияга 
байланыштуу онлайн 
режиминде, тагыраагы  
тренингдер, видео сабактар, 
видео көрсөтмөлөр түрүндө 
уюштурулат. 

Ошол эле учурда, 
«Эркин Консалт» 
компаниясынын директору 
Айбек Маражаповдун 
маалымдашынча каржыны 
бизнести пландаштыруулар, 
консультациялар 
кардарлардын жетекчилери, 
бухгалтерлери менен 
жолугушуу таризинде 
жүргүзүлөт. Мындан 
тышкары окуу материалдар, 
брошюралар,  видео роликтер 
иштелип чыгат.
Кеңешмелердин темасы 
бул: агрономия, өндүрүш 
технологиясы, маркетинг, 
сатуу, экспорттук 
жөндөмдүүлүк, бизнести 
пландаштыруу, азык-түлүк 
коопсуздугу  жана жеткирүү 
тармагын түзүү.
Белгилей кетүүчү жагдай, 
долбоорго катышууда менчик 
формага чектөө коюлбайт. 
Башкача айтканда, ага 
мамлекеттик жана жеке 

менчик ишканалар катыша 
алат. Мисалы, ошол эле мөмө-
жемиши бар мамлекеттик 
токой чарба катышса болот.
Долбоордун 
катышуучуларынын саны көп 
экендигин баса белгилеп 
кетүү керек. Кеминде 120 
дыйкан жана 10 кайра 
иштетүүчү компания. 
Кошумчалай кетсек, 
ЭАК (ЦДС) актерлоруна 
дыйкандар гана эмес, токой 
- чарба колдонуучуларын, 
дыйкандар бирикмелерин, 
кооперативдерди, 
ассоциацияларды да камтыса 
болот. ЭАК (ЦДС)  актерлорун 
тандоо чийки зат базасына 
жараша жүргүзүлөт. Башкача 
айтканда, катышуучу 
иштеген жерде (дыйкан, 
токой пайдалануучу ж.б.) 
продукцияны кайра иштетүүгө 
жана экспорттоого жетиштүү 
көлөмдөгү чийки зат (мөмө-
жемиш, жашылча-жемиш) 
болушу керек.
“Эркин Консалт” Айыл чарба, 
өнөр жай жана кайра иштетүү 
министрлигинин өкүлдөрү, 
өкмөттүн Ысык-Көл, Ош, 
Жалал-Абад облустарындагы 
ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, 
айыл өкмөт башчылары 
менен бир катар жемиштүү 
жолугушууларды өткөргөн, 
натыйжада долбоорлор 
колдоо табып, бир катар 
сунуштар айтылган.
Долбоорду ишке ашыруу 
мөөнөтү  – 1,5 жыл.
2020-жылдын август айынан 
2021-жылдын декабрына 
чейин. 
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ДОСТОЙНАЯ 
РАБОТА И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

ТАТЫКТУУ ЖУМУШ ЖАНА 
ЭКОНОМИКАЛЫК ӨСҮҮ



ЧЫР-ЧАТАКТЫ ТЫНЧТЫК ЖОЛУ 
МЕНЕН ЧЕЧҮҮ МААНИЛҮҮ

КИМДЕР КАТЫШТЫ?

“Консенсус” демилгесине 
катышууга 109 арыз келип түшкөн, 
алардын ичинен  54 катышуучу  
тандалган. Катышуучулар чек ара 
аймагындагы Кербен, Суу-Башы, 
Кашка-Суу, Кашкар-Кыштак, 
Айдаркен, Бирлик, Тепе-Коргон, 
Кара-Суу жана Көк-Серек 
айылдарынын тургундары. 
Жалпысынан демилгеге 33 кыз 
жана 21 улан катышты.

8 ВЕБИНАР ИЙЛИГИЛИКТҮҮ 
ӨТКӨРҮЛДҮ:

Улан-кыздар үчүн 26-27-сентябрда сынчыл ой-
жүгүртүү боюнча вебинарлар өткөрүлдү.

Алар төрт вебинардын жүрүшүндө төмөндөгүлөрдү 
үйрөнүштү:
-    сынчыл ой-жүгүртүү жана аны өнүктүрүү;
-    логикалык каталарды кетирбөө жана аларды 
аныктоо;
-    ой жүгүртүүнүн дедуктивдик ыкмасы;
-    аргументтерди түзүү;
-    конфликт жана анын пайда болуу себептери.
29-30-СЕНТЯБРДА НАТЫЙЖАЛУУ 
СҮЙЛӨШҮҮЛӨРДҮ ЖҮРГҮЗҮҮ БОЮНЧА ОКУТУУЛАР 
ЖҮРГӨН.
Анда төмөнкүлөргө басым жасалды:
-    тараптардын кызыкчылыктарын жана 
максаттарын аныктоо;
-    ойду туура жеткирүү;
-    туура кайтарым байланыш түзүү;
-    эмоцияларды башкаруу;
-    сүйлөшүүлөдүн стратегиясын түзүү.
Катышуучулар онлайн интервьюда  жашоодо 
конфликттерге көп туш болгондорун, вебинарлар 
алар күткөндөн да кызыктуу жана пайдалуу 
өткөнүн белгилешкен.Кашкар-Кыштак айылынын  
тургуну, “Консенсус” демилгесинин катышуучусу 
Фахриддин Камилов тренингдер боюнча 
төмөнкүлөрдү айтып берди:

“Мен негизи айланадагылар менен бат 

эле сөз талашып кеткен, өзүмдүкүн 

бербеген, көк бет адаммын. Мунун 

айынан жакындарымды, досторумду 

таарынтып алган учурлар көп болот. 

Ушуга байланыштуу “конфликттерди 

чечүүнү үйрөтөбүз” деген билдирүүнү 

окуур замат, анкета толтуруп 

баштадым. Сөз талашып, чырдашканды 

токтотуп, жылуу пикир алышуунун 

жолдорун билгенге ашыктым. Бирок, 

вебинарлар мынчалык кызыктуу болот 

деп ойлогон эмсмин. Адаттагыдай эле 

зээриктирүүчү, уйкуну келтирүүчү 

иш чара го деп ойлогом. Андай болгон 

жок, теория менен практиканы 

айкалыштырып,  мыкты вебинар өтүп 

беришти. Ар түрдүү тапшырмаларды 

аткардык, пикир келишпестиктен 

чыгуу жолдорун иш жүзүндө көргөзүп 

беришти ”, – дейт Фахриддин Камилов.

Мындан тышкары, Айдаркен шаарынын 
активдүү жаштарынын бири Тахмина Жанышбек 
кызы демилгенин өзгөчө атмосферада өтүп 
жаткандыгын баса белгиледи:

“ Мен карантин учурунда ZOOM 

аркылуу өткөн көп эле вебинарларга 

катыштым, бирок,  Консенсустуку 

өзгөчө атмосферада өттү десем 

жаңылышпайм. Себеби бул окууларда 

мен өзүмдү  мектептеги класста 

отуруп сабак өткөндөй эле сездим. 

Мүнөзүм оор, урушчаакмын. Ушул 

сапаттан арылуу максатында  

вебинарга катышкан болчумун. Анткени 

конфликт учурунда адам өзүн эле ойлоп 

башка тараптын кызыкчылыктарын 

эске албай  калат экен, бул түшүнүк 

туура эмес экенин толук түшүндүм. 

Мындан кийин өзүмдү башкалардын  

ордуна коюп, эки тарапты тең 

канааттандыра турчу чечимге келүүгө 

бүт аракетимди жумшап, мүнөзүмдү 

тарбиялайм.”

Жаштарга багытталган  вебинарларды 
жергиликтүү жана эл аралык дебаттык 
турнирлердин бир нече жолку жеңүүчүлөрү: 
Арслан Алымкулов,  Самат Анарбеков, жарандык 
активист Улан Үсөйүн, жаштар саясаты жана жеке 
өнүгүү боюнча эксперт Элнура Калыбаевалар  
өтүштү.

ТУРНИРДИН НЕГИЗГИ 
МАКСАТЫ

Турнир онлайн режиминде 24-25-октябрда 
өткөн. Тренерлер жаштарга вебинарды кызыктуу, 
жеткиликтүү кылуу максатында катышуучуларды 
18 командага бөлүп, турнирдин ар бир 
айлампасына үч кишиден түзүлгөн эки команда 
чыгарышкан.  Окууга катышкан улан-кыздардын 
басымдуусу өздөрүнүн мүнөзүн конфликтке көп 
барган, адамдарга жеке пикирин таңуулаган, 
урушчаак катары сыпатташкан. Тренерлер аларды 
окутууда жаштардын ушул сапаттарына айрыкча 
көңүл буруп, иш алып барышты. Алгач топторго 
карама-каршылыктары бар,  ойдон чыгарылган 
окуялар берилген. Алар ар түрдүү ролдорду 
аткарып, сүйлөшүүлөр аркылуу ар кандай 
конфликттерде натыйжалуу чечимдерди издешти. 
Мында башкы максат – жеңишке жетүү эмес, 
эң оптималдуу чечимди табуу!. Катышуучуларга 
бардык тараптын кызыкчылыктарына туура 
келген чечим чыгарып, бир консенсуска жетүү 
шарты коюлган. Топтордун жарыш оюндарын  
эксперттик калыстар тобу баалады. 

Финалда жеңүүчү команда аныкталып, 
мүчөлөрүнө бирден планшет ыйгарылды. 
Турнирдин ачык форматы катышуучуларга бардык 
командалардын оюнун байкап, алардан сабак 
алууга мүмкүнчүлүк берди.

Белгилей кетсек; “Консенсус” демилгеси БУУнун 
Өнүктүрүү Программасы менен IDEA коомдук 
фондунун биргелешкен “Кыргызстан менен 
Өзбекстандын жаштарынын ортосундагы достук 
мамилени жана кызматташтыкты илгерилетүү” 
долбоорунун алкагында БУУнун Тынчтыкты куруу 
фондунун каржылоосунда ишке ашты.

Конфликттерди чечүүгө арналган  жаштар арасында кейс-турнир өттү

24-25- октябрь күндөрү “Консенсус” демилгесинин катышуучулары ийгиликтүү сүйлөшүүлөрдү 
жүргүзүү жана конфликттерди чечүү жөндөмдөрүн сыноо максатында кейс-турнирге 
катышышты. Алар буга чейин да вебинарларга катышып, аталган жөндөмдөрдү өздөштүргөн.
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“UN75” Келечекке карай жол
Бириккен Улуттар Уюму  өзүнүн 75 жылдык 
мааракесин пандемияга байланыштуу өзгөчө 
форматта белгиледи. Эң ири, глобалдык 
талкуулар 2020-жылдын 1-январынан старт алган. 
Эл аралык  талкуу – жалпы адамзаттын келечегин 
жакшы нукка өзгөртүүдөгү  мамлекеттер аралык  
кызматташуунун ролу туурасында уюштурулду. Бул 
демилгенин алкагында БУУ дүйнө жүзү боюнча 
диалог жүргүздү. 
Биринчи жолу дүйнөдөгү чыныгы көрүнүштөр 
боюнча - маалыматтарды чогултуунун төрт 
инновациялык каналы, тагыраагы краудсорсинг 
аркылуу, глобалдык көйгөйлөрдү чечүүнүн 
топтому иштелип чыгат. 
“БУУ75” демилгесине карата пландаштырылган  
диалогдор менен катар, каалаган адам өтө 
ала турган бир мүнөттүк сурамжылоо жүрүүдө. 
Андагы 50 мамлекеттеги коомдук пикирди 
билүүгө багытталган сурамжылоолор жана 70 
мамлекеттин салттуу, ошондой эле социалдык 
тармактарындагы интеллектуалдык көз-карашты 
талдоо,  улуттук жана эл аралык стартегияларды 
иштеп чыкканга, талкуу уюштурууда ынанымдуу 
далилдерди алууга жардам берет. 
Сурамжылоого катышууга чакырган БУУнун 
баш катчысы Антонио Гутерриш: “Бир дагы 
өлкө, бир да адам дүйнөдөгү татаал көйгөйлөрдү 
жалгыз чече албайт. Биз сүйлөө гана эмес, угуу 

боюнча да аракетибизди бириктиришибиз керек. 
Талкууга баарыңыздардын катышууңуздар өтө 
маанилүү. Дүйнө жүзүндөгү адамдардын үмүт-
тилектерин ишке ашыруу үчүн, сиздердин ой-
пикирлериңиздерди, стратегияларыңыздарды, 
идеяларыңыздарды билүүбүз зарыл”,- деп 
билдирген.
21-сентябрдагы БУУнун мааракелик датасында 
180 мамлекеттин лидерлери жана расмий 
өкүлдөрү ар бири үч мүнөттөн видео кайрылуу 
жасашкан.  
Андан кийин БУУнун жетишкендиктери менен 
кемчиликтерин, алдыдагы максаттарды сөз 
кылган декларация боюнча макулдашышты.
БУУнун баш катчысы Антонио Гутерриш 
мамлекеттерди көп тараптуулукту жандандырууга 
чакырып, COVID-19 дүйнөдөгү көйгөйлүү 
маселелерди ачык көрсөтөкнүн, буга карата 
биргелешкен аракеттерди  көрүү зарылчылыгын 
белгиледи. 
Ар башка өлкөлөрдүн өкүлдөрүн, тармактарды 
жана муундарды, анын ичинде БУУнун Туруктуу 
Координаторлорун кызматташууга тартуу менен 
“БУУ75”демилгесинин командасы, ар кандай 
кызыктар тараптар менен бирге аракеттеннүү 
максатын көздөйт.  

«Жакшылык жана тынчтык күүлөрү» онлайн-концерти
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Коронавирус пандемиясынан улам дээрлик 
бардык иш чаралар, жолугушуулар, сүйлөшүүлөр 
виртуалдык форматта өттү. 
 
COVID-19дун экономикалык жана социалдык 
кесепеттеринен улам «Жакшылык жана 
тынчтык күүлөрү» аттуу онлайн-концерт өттү. 
Глобалдык чоң сыноо мезгилинде искусство 
өзүнүн бириктирүүчү күчү аркылуу чыныгы 
тилектештикти өрчүтүү үчүн жакшы шарттарды 
түзөт жана каалаган келечегибизди курууга 
жардам берет. Музыканын күчү БУУнун 
75 жылдык мааракесинин маанилүүлүгүн 
белгилөөдө, пандемияга каршы күрөшүү 
тажрыйбасы менен бөлүшүү тууралуу ой 
жүгүртүүдө, ушул жылы БУУнун күнүн белгилөө 

СҮРӨТ | МАРИОН БИРЕМОН/ПРООН

менен кызматташтык, көп тараптуулук жана 
глобалдык тилектештик принциптерине болгон 
жамааттык берилгендигибизди көрсөтүү үчүн  
колдонулат.

БУУнун Башкы катчысы адамдардын келечекке 
болгон үмүтүн жана кооптонууларын жакшыраак 
түшүнүү үчүн UN75 демилгесин көтөрүп чыккан. 
Бул демилге дүйнө жүзүндөгү адамдарды алар 
умтулган келечекти элестетүүгө үндөп, аны ишке 
ашыруу жана баарына бирдей туруктуу өнүгүүнү 
камсыз кылуу боюнча ойлорун бөлүшүүгө 
чакырат.
UN75 демилгесинин алкагында бир мүнөттүк 
сурамжылоо ачылды, ага каалаган адам катыша 
алат.
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ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

УДАС – ПАРИЖ КЕЛИШИМИНИН 
МАКСАТЫН ИШКЕ АШЫРАТ

2019-жылы Кыргызстан БУУнун Климаттык өзгөрүү боюнча 
алкактык конвенциясына кол койгон. Ага ылайык, келишимге 
макул болгон ар бир өлкө “&quot”, тагыраагы Улуттук деңгээлде 
аныкталган салымдарды (ОНУВ) аныктап бериши керек. УДАС – 
бул Париж келишиминин максатына жетүүсүнө жардам берген 
улуттук чара. Башкача айтканда антропогендик глобалдык 
жылуулукту индустрияга чейинки абалга салыштырмалуу 
2 ° С ден төмөн деңгээлде чектөө жана 2030-жылга чейин 
абага зыяндуу заттар дээрлик эки эсе кыскарып, глобалдык 
температуранын өсүү темпи 1,5 ° С ге чейин чектелиши 
керек. Глобалдык максаттарга жетүү үчүн, энергетика, айыл 
чарба, экономика, жер ресурстарын пайдалануу, өнөр жай, 
инфраструктура тармагындагы зыян келтирүүчү таштандыларды 
кыскартууну мүмкүн болушунча эртерээк ишке ашыруу 
маанилүү. Бул өз кезегинде климаттын өзгөрүшүнө таасир этет. 
Макулдашуунун шарттарына ылайык, бардык мамлекеттер 
“Тараптардын 26-конференциясына” чейин Улуттук деңгээлде 
аныкталган салымдар жазылган  документти тапшырышы керек. 
Аталган дүйнөлүк конференция 2021-жылдын ноябрь айынада, 
Улуу Британиянын Глазго шаарында өтөт. 

Кыргызстандагы “Климаттык перспектива” долбоорунун 
координатору (Климатическая перспектива) Бактыгүл Ысабекова  
кезектеги 26-Конференция ушул жылга белгиленгенин, бирок, 
илдетке байланыштуу 2021-жылга калтырылганын билдирди.  
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Париж келишимине кол коюу менен Кыргызстан 
2030-жылга чейин парник газдарын чыгарууну 11,5% 
пайыздан 13,8% пайызга чейин кыскартуу милдетин алган. 
Бул убада менен өлкө энергетика, айыл чарба, токой чарба, 
жерди пайдалануу тармактарында кескин чараларды 
көрүү жана таштандыларды жок кылуу аркылуу аткарууну 
көздөйт. 2030-жылдын негизги максаты бул көрсөткүчтөрдү 
29,0% - 30,9% пайызга чейин азайтуу болушу мүмкүн. 
Анткен менен мындай аракеттер эл аралык каржылык 
колдоонун жардамы менен гана ишке ашышы ыктымал.  

УДАС процесси БУУӨПнын жана башка өнөктөштөр 
тарабынан колдоого алынган. Ушул техникалык 
жардамдын алкагында эксперттик, консультативдик колдоо 
көрсөтүлмөкчү. 

Учурда климаттын өзгөрүшү бүткүл адамзаттын алдында 
турган эң чоң көйгөй. Ал глобалдык мүнөзгө ээ, мындан 
улам, макулдашылган чараларды чечүү үчүн токтоосуз 
аракет жасалышы абзел.
 
Кыргызстан бул процесстерге кайдыгер карабаган 
өлкөлөрдүн бири катары, климаттын өзгөрүшүнүн 
глобалдык көйгөйүнүн маанилүүлүгүн түшүнүп, аны жоюуга 
болгон аракетин жумшап, белгиленген бардык иш-
чараларды өткөрүүгө далалат кылат. 

Кыргызстан башкаларга салыштырмалуу парник газдары 
аз чыккан өлкө. 2010-жылы республикадагы күйүүчү 
майды колдонуудан чыккан парник газынын дүйнөлүк 
эмиссияга кошкон салымы 0,023%  түзгөн.  Ошентип, 
Кыргызстанда калктын жан башына бөлүнүп чыккан 
зыяндуу парник газдарынын көлөмү дүйнөлүк орточо 
көрсөткүчтөн үч эседен ашык төмөн экени белгилүү 
болгон. Бирок, пландаштырылган экономикалык өнүгүү 
сөзсүз түрдө парник газдарынын эмиссиясынын кескин 
көбөйүшүнө алып келет, бул парник газдарын чыгарууну 
азайтуу боюнча активдүү иш-аракеттердин зарылдыгын 
аныктайт. 
БУУнун маалыматы боюнча, 1880-жылдан 2012-жылга 
чейин Жердеги  орточо температура 0,85 ° C га 
жогорулаган. Бул океандардын жылышына, деңиз 
деңгээлинин көтөрүлүшүнө жана мөңгүлөр менен 
карлардын эришине алып келди. Бириккен Улуттар 
Уюмунун Климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык 
конвенциясы жөнүндө Париж келишими дал ушуга каршы 
күрөшүүдө.

“2020-жылы Париж келишимине кол 
койгон бардык мамлекеттер  Улуттук 
деңгээлде аныкталган салымдарды 
дарядап бериш керек болчу. Бирок 
пандемияга жана дүйнөлүк кризиске 
байланыштуу иш-чара 2021-жылдын 
февраль айына жылдырылды. Ошого 
карабастан УДАС документтерин 
активдүү берип жаткан мамлекеттер 
бар, айрымдары, алардын ичинде 
биздин өлкө да аны даярдап 
жатабыз. Глазго шаарында өтүүчү 
“Тараптардын 26-Конференциясы” 
Париж келишиминдеги негизги иш-
чара болуп эсептелет. Ал климаттын 
өзгөрүшү боюнча ар жылы, ар кандай 
тематикада өтүп келет. Буга чейин 
“Тараптардын 21-Конференциясы” 
Франциянын Париж шаарында 
уюштурулган. Келерки жыйындын 
башкы тематикасы мамлекеттердин 
УДАС документтерин тапшыруусу 
болот. Улуттук деңгээлде аныкталган 
салымдарды ар бир өлкө бергенге 
милдеттүү. Конференцияда бул 
документке киргизилген өзгөрүүлөр, 
толуктоолор же сандардын ошол 
бойдон калганы туурасында так 
маалыматтар айтылат. Келишим 
талап кылган дагы бир башкы шарт - 
бул ачыктык. Көптөгөн мамлекеттер 
документте көрсөтүлгөн эсептөөлөрдү 
туура эмес  көрсөтүп коюшат. 
Мындай учурда маалыматтар  кандай 
чогултулганы, кандайча эсептелгени 
боюнча маселе жаралып,  көп нерсе 
түшүнүксүз бойдон калат. УДАСда 
(ОНУВ) жазылган ар бир сан илимий 
жактан далилдениши абзел. Маселен, 
УДАСтын өзү 10-15 барактан турса, 
кошумча маалымат катары биз 
илимий далилдерди, эсептөөлөрдү, 
аларды аныктоодо кандай система 
колдонулганы боюнча так айтып 
көрсөтүшүбүз керек. Биз муну менен  
мамлекеттин ачыктыгын көрсөтө 
алабыз”. 

ТАТЫКТУУ ЖУМУШ ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК ӨСҮҮ37
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УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА

ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАРДЫН 
АЛДЫН АЛУУ - АДАМ ӨМҮРҮН 
САКТАЙТ
Өзгөчө кырдаалдардын 
алдын алуунун жолу – өзгөчө 
кырдаалдарга мониторинг жана 
байкоо жүргүзүү болуп саналат. 

Заманбап дүйнө адамдардын 
жашоосундагы коопсуздугунун 
глобалдык көйгөйүнө туш 
болду. Көпүрөлөр кулап, үйлөр 
жана курулуштар бузулуп, 
электр зымдары иштен чыгып, 
түтүктөр жарылып, кар 
көчкү, жер көчкү, сел жүрүп, 
таштар кулап, адамдар менен 
жаныбарлардын массалык 
оорулары байкалууда. 

АБАЛДАН КАНТИП ЧЫКСА БОЛОТ ? 

Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, 
жоготууларды кыскартуунун эң 
натыйжалуу жолу - ар кандай 
мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын 
алдын алуу болуп эсептелет. Ал 
эми өзгөчө кырдаалдардын алдын 
алуунун негизин - мониторинг 
жана авариялык булактарды 
болжолдоо түзөт.

Кыргызстанда калкка, 
экономикага, аймактарга 
терс таасир тийгизүүчү өзгөчө 
кырдаалдар боюнча мониторинг 
жүргүзүүлөр, божомолдор, 
анализдер ар кандай 
министрликтерге, ведомстволорго, 
илимий-изилдөө институттарына 
жана адистештирилген уюмдарга 
жүктөлгөн.

Каржылоонун жетишсиздигинен 
улам, адистештирилген уюмдар 
тарабынан кыскартылган айрым 
багыттар кооптуу процесстерди 
жана кубулуштарды изилдөөнүн 
толуктугуна жана сапатына 
таасирин тийгизип, өзгөчө 
кырдаалдарда натыйжалуу 
коргонуу чараларын көрүү 
мүмкүнчүлүктөрүн азайтат.  

Буга ылайык, 2015-жылы 
Кыргызстандын Өзгөчө 

кырдаалдар министрлиги менен 
БУУнун Өнүктүрүү Программасы 
тарабынан атайын программа 
иштелип чыгып, натыйжада 
“2015-2017-жылдарга 
геоинформациялык 
технологияларды жана 
аралыктан зонддоону эске алуу 
менен, кооптуу жаратылыш 
процесстерине комплекстүү 
мониторинг жүргүзүү жана 
болжолдоо” программасы кабыл 
алынган. (КРӨ 23.04.2015 ж. № 
255 токтому). Бул чечим өзгөчө 
кырдаалдардын интеграцияланган 
мониторинг жүргүзүүнүн жана 
божомолдоонун бирдиктүү 
системасын түзүүгө себеп болгон. 
Программаны ишке ашыруу 
максатында, БУУӨПтүн, Кыргыз 
Республикасынын ӨКМнин, 
Россиянын ӨКМнин Бүткүл 
россиялык илимий-изилдөө 
институтунун колдоосу менен 
2016-жылы “Кыргызстандагы 
жаратылыш кырсыктарына 
комплекстүү байкоо жана божомол 
жүргүзүү тутумун түзүү боюнча 
Техникалык-экономикалык 
негиздеме (ТЭН) иштелип 
чыккан”. 

Бул техникалык-экономикалык 
негиздемеде Кыргызстандагы 
өзгөчө кырдаалдарга мониторинг 
жүргүзүү жана божомолдоо 
чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдү 
чечүү куралы жана уюштуруу 
структурасы болуп, Өзгөчө 
кырдаалдардын интеграцияланган 
мониторингинин жана 
божомолунун бирдиктүү системасы 
аныкталган. 

Алдыга коюлган милдеттерди 
ишке ашыруу үчүн ӨКМ биринчи 
этапта профилдик аймакта 
өзгөчө кырдаалдарга байкоо 
жүргүзүүчү, божомолдоочу 
министрликтердин, мамлекеттик 
комитеттердин, административдик 
ведомстволордун, 
адистештирилген уюмдардын 

функционалдык жана тармактык 
түзүмдөрүн, кызматтарын 
техникалык жактан уюштурууну 
пландаган. 

ӨКМдин Комплекстүү мониторинг 
жүргүзүүнүн жана божомолдоонун 
бирдиктүү системасы  ар кандай 
мүнөздөгү коркунучтардын 
абалына байкоо жүргүзүү, талдоо, 
баалоо, өзгөчө кырдаалдардын 
келип чыгышын болжолдоо, 
калктын, объектилердин, 
ошондой эле айлана-чөйрөнүн 
коопсуздугуна таасир этүүчү 
факторлорду аныктоо жана 
табигый кырсыктардын 
кесепеттерин алдын алуу, жоюу 
же минималдаштыруу боюнча иш-
чараларды жүзөгө ашыруу тутуму 
болот. 

БУУнун Өнүктүрүү 
Программасынын, Дүйнөлүк 
Банктын колдоосу жана жеке 
ресуртарды тартуу менен ӨКМдин 
мониторинг жүргүзүү, божомолдоо 
департаменти Республикада 
“ӨКМдин Комплекстүү мониторинг 
жүргүзүүнүн жана божомолдоонун 
бирдиктүү системасы” 
программасын ишке ашыруунун 
үстүндө иштеп жатат.

2019-жылдын 25-июлунда Бишкек 
шаарында ӨКМдин Комплекстүү 
мониторинг жүргүзүүнүн жана 
божомолдоонун бирдиктүү 
системасынын, маалыматтарды 
иштеп чыгуу борборунун ачылышы 
орун алган. 

Ошондой эле, Жапония өкмөтү 
тарабынан каржыланган, 
БУУӨПнын  “КРдагы интегралдык 
тобокелдиктерди башкаруу 
потенциалын жана Борбор 
Азиядагы регионалдык 
кызматташтыкты бекемдөө” 
долбоорунун алкагында жабдуулар 
ӨКМнин Мониторинг, чукул 
кырдаалдарды божомолдоо 
департаментине тапшырылган. 

ТЕКСТ И ФОТО  |  АНАРХАН АЛТЫМЫШОВА
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ЖАПАЙЫ 
ЖАНЫБАРЛАРДЫ 
КОРГОЙБУЗ!
Кыргызстан Биоартүрдүүлүктүн 
жогорку концентрациясына ээ болгон 
уникалдуу жаратылышы бар аймак. 
Бирок, адамдардын жаратылышка 
жасаган кайдыгер жака жырткычтык 
мамилесинен,  алардын мыйзамсыз 
иштеринен улам - бул байлык 
коркунучка кептелди. Мыйзамсыз аң 
уулоо, жапайы жаныбарлардын жана 
өсүмдүктөрдүн сейрек кездешүүчү 
түрлөрүн сатуу - бүгүнкү күндө өлкөнүн 
биоартүрдүүлүгүнө сокку урат. Муну 
менен күрөшүүдө бажыдагы кызматтык 
иттер жардам берүүдө. Мындай 
кызматтык иттерди ыңгайлуу шартта 
тейлөө максатында БУУнун Өнүктүрүү 
Программасы ГЭФ долбоору менен 
биргеликте жаңы тосмо куруп берди.  
Корпустар белгиленген стандарттарга 
ылайык иштелип чыгып, ар бир 
итти   сейилдетүүгө шарт түзүлүп, 
өрт коопсуздугун сактоо, энергетика, 
суу, канализация, жылытуу, желдетүү 
коммуникациялары менен жабдылган. 
СИТЕС – бул жапайы флора-фаунанын 
жоголуп бараткан түрлөрүн сатууга 
каршы иш алып барган эл аралык 
Конвенциянын кыскартылган 
аталышы. Кыргызстандагы бажы 
пункттарында жана экологиялык 
посттордо атайын даярдыктан 
өткөн кызматтык иттер СИТЕСтин 
коргоосуна алынган жаныбарларды, 
өсүмдүктөрдү мыйзамсыз ташуунун 
алдын алат. Жапайы жаныбарларды 
жана өсүмдүктөрдү мыйзамсыз ташууга 
жана сатууга каршы күрөшүү - Айлана-
чөйрөнү коргоо жана токой чарба 
мамлекеттик агенттиги менен БУУнун 
Өнүктүрүү Программасынын Батыш 
Тянь-Шандын глобалдык маанидеги 
биоартүрдүүлүгүн сактоого багытталган 
долбоорунун бири.  Мамлекеттик 
органдардын жана айлана-чөйрөнү 
коргоо уюмдарынын биргелешкен 
иш-аракеттери, өлкөнүн азыркы 
жана келечек муундарынын туруктуу 
жыргалчылыгын камсыз кылуунун  ачык 
мисалы.

#БиоартүрдүүлүктүСактайбыз
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ЖЕРДИН ҮСТҮНДӨГҮ ЖАШОО

Кыргызстан менен Өзбекстан жогорку 
юридикалык билимди өнүктүрүү, адам 
укуктарын коргоо жаатында кызматташууда. 
Долбоор мамлекеттик жана муниципалдык 
бийлик органдарына, чек ара аймактарындагы 
жаштардын биримдигин жана позитивдүү өз ара 
аракеттенүүсүн жайылтууну колдоого багытталган.

Анын концепциясына ылайык, бир жагынан 
мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарына колдоо көрсөтүлсө, экинчи 
жагынан, чек ара аймактардагы жаштар, анын 
ичинде Өзбекстан менен болгон мамилелерге 
байланыштуу маселелер боюнча укуктарды 
камтыган арыздарды берүүнүн механизмдери 
жөнүндө маалымат көрсөтүлөт.

Өз укуктарын ишке ашырууда аялуу катмарга 
кирген аялдар дагы бул долбоордун максаттуу 
тобу болуп саналат. Ошондой эле,  азыркы 
кызматташтык алкагына жаштардын көбүрөөк 
катышуусун камсыздап, алардын сунуштарын 
эске алууга багытталган. 

Бардык иш-чаралар Кыргызстандын аймагында 
өткөрүлүп, Кыргызстан менен Өзбекстандын 
ортосундагы жаштардын биримдигин бекемдөөгө  
өбөлгө түзөт, бул өз кезегинде аймактагы улуттар 
аралык тынчтыкты орнотуу процессин өркүндөтөт.

ОШ ШААРЫНЫН ЖАШТАРЫ ТЫНЧТЫКТЫ 
ОРНОТУУ БОЮНЧА МЕДИАӨНҮМ ИШТЕП ЧЫКТЫ

Ош шаардык мэриясынын алдындагы Жаштар 
иштери боюнча комитеттин төрагасы, БУУнун 
Өнүктүрүү программасынын жана “Түштүк Ош” 
бейөкмөт уюмунун өкүлдөрүнүн катышуусунда 
тынчтыкты орнотуу медиалабораториясынын 
презентациясы болду. 
Бир айдын ичинде Ош шаарынын чыгармачыл 
жаштарынын ичинен Тынчтыкты орнотуу 
медилабораториясынын 25 катышуучусу санарип 
контентти түзүү, жайылтуу негиздерин жана 
көндүмдөрүн үйрөнүштү. Мындан тышкары 
лидерлик сапаттар, баарлашуу, командада иштөө 
боюнча практикалык тренингдерден өтүштү.

Катышуучулар 5 топко бөлүнүп, ар бири эки 
апта ичинде өздөрүнүн медиаөндүрүмүн 
түзүүгө аракеттенди. Бардык медиа продукция  
жаштардын кызыкчылыгын эске алуу менен 
иштелип чыгып, тынчтыкт, элдердин достугу, 
толеранттуулук, социалдык жоопкерчилик жана 

ТИЛЕКТЕШТИК ЖАНА УЛУТТАР 
АРАЛЫК ЫНТЫМАК

экологиялык активдүүлүктү жайылтуу идеяларына 
багытталган. Эмгектер кыскача сабак, мотивация 
берүүчү жана Тик-Ток стилиндеги комик түрүндө 
сунушталды.

КЫРГЫЗСТАН/ӨЗБЕКСТАН ЖОГОРКУ 
ЮРИДИКАЛЫК БИЛИМДИ ӨНҮКТҮРҮҮ, 
АДАМ УКУКТАРЫН КОРГОО ЖААТЫНДА 
КЫЗМАТТАШАТ

2020-жылдын 16-ноябрында БУУнун 
Өнүктүрүү Программасы Кыргызстандын 
Укуктук Клиникалар Ассоциациясы менен 
биргеликте “Жогорку юридикалык билим 
берүүнү өнүктүрүүдөгү жана адам укуктарын 
коргоодогу юридикалык клиникалардын эл 
аралык кызматташтыгынын ролу” деген темада 
онлайн тегерек стол өткөрдү. Виртуалдык иш-
чарага Ташкент мамлекеттик юридикалык 
университетинин, Кыргызстандын  Билим 
берүү жана илим министрлигинин, Акыйкатчы 
Институтунун өкүлдөрү жана эки өлкөнүн 
юридикалык клиникаларынын жетекчилери 
катышты. 

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЮРИДИКАЛЫК КЛИНИКАЛАР 
АССОЦИАЦИЯСЫНЫН ДИРЕКТОРУ 
АРТУР БАКИРОВ:

“Кыргызстан / Өзбекстан клиникаларынын өз ара 
аракеттенүүсү,  кызматташуусу жарандарга 
укуктук колдоо көрсөтүү үчүн тажрыйба 
алмашуу, жалпы идеяларды иштеп чыгуу жана 
клиникалардын ишмердүүлүгүн кеңейтүү 
мүмкүнчүлүгүн берет. Мындан тышкары, бул 
чет өлкөлүк жарандарга юридикалык жардам 
алуучулардын чөйрөсүн кеңейтүүгө көрсөтүлгөн 
мамлекеттин мыйзамдары боюнча ич ара  
консультация алууга, жардамдын сапатын 
жакшыртууга мүмкүндүк берет”.
 
АЛИМАГА РОССИЯДАН БАЛАСЫН  КАЙТАРУУГА 
ЖАРДАМ КӨРСӨТҮЛДҮ

Отуз эки жаштагы Ош облусунун тургуну Алима 
[аты өзгөртүлдү] жыл башында документтерин 
ырастоо үчүн мекенине сапар алууну 
пландаштырган. Эки жашар баласын Москвадагы 
эжесине убактылуу калтырып, өзү 16-мартта 
Кыргызстанга келген. Бирок кайра уча турган 
маалы  карантиндин биринчи күндөрүнө туш 
келип, учактар кетпей, Орусия башка жарандар 
үчүн чек арасын жапкан. 
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АЛИМА [АТЫ ӨЗГӨРТҮЛДҮ] ОШ 
ОБЛУСУНУН ТУРГУНУ

“Мен шок болдум, окуялардын 
мындай бурулушун күткөн 
эмесмин. Баламды жолдо кыйналып 
калбасын деп, бир тууганыма 
калтырып кеткен болчумун. 
Бирок мен Оштон кете албай 
калганда, эмне кыларымды жана 
кимге кайрылаарымды билбей 
калдым. Эжем жумушка чыкмак, 
баланы таштай турган эч ким 
жок, бушайман болдум. Ал эптеп 
кошуналары менен сүйлөшүп, 
уулумду аларга карап турганга 
калтырып жүрдү. Антпесе 
жумуштан чыгып калмак”.

Алимандын эжеси кырсыктап, 
баланы караганга мүмкүнчүлүгү 
жок калганда 18-июнда 
Кыргызстандын Тышкы иштер 
министрлигине расмий кайрылуу 
жолдогон. Кыргызстан / 
Россиянын өкүлдөрүнүн ыкчам 
иш-аракетинин натыйжасында 
Алимандын уулу 4-июлдагы 
чартердик рейс менен келээрин 
кабарлашкан.  

БАЛДАРДЫН УКУГУН КОРГОО - 
ЧОҢДОРДУН МИЛДЕТИ!

Үй-бүлө ар бир адамдын 
жашоосундагы эң маанилүү нерсе. 
Үйлөнүп жаткан жаштар, ошондой 
эле алыскы чек ара аймактарында 
жашаган үй-бүлөлөр балдарына 
документ алуу маселесине өзгөчө 
көңүл бурушу керек.

28 жаштагы Ранохан [аты 
өзгөртүлдү] жарандык никеде 
жашайт. Анын никеси ЗАГСта 
расмий катталган эмес. Анын 
сегиз жаштагы уулу жана үч 
жаштагы кызы бар. Ал баласы 
мектеп босогосун аттаганда 
биринчи жолу документ алуу 
маселесине тушуккан.  

“Мен балдарым төрөлгөндөн 
кийин төрөт үйүнөн берилген 
справканы  жоготуп алгам. Мага 
күбөлүктүн көчүрмөсүн алуу үчүн 
Ош шаарындагы облустук ЗАГСтын 
архивине барышым керектигин 
айтышты, бирок, мен барбадым, 
анткени шаарды билбейм, эч качан 
эч жакка жалгыз барып көргөн 
эмесмин”, - дейт Ранхон

Албетте баланы мектепке 
алышкан, бирок, баары бир 
күбөлүк алуу зарыл болчу. Буга 
мектептин социалдык педагогу 
Бакирова Ыбылхан жардам 
берген. Жалпы аракеттердин 
натыйжасында ошол эле жылдын 
аягында эки өспүрүм туулгандыгы 
тууралуу күбөлүк алып, 
Кыргызстандын толук кандуу 
жараны болуп калды. 

Белгилей кетсек, калкты 
тейлөө борборлору БУУӨПнын 
“Кыргызстан жана Өзбекстандын 
жаштар ортосунда өз ар 
кызматташтыкты жайылтуу” 
долборунунун алкагында БУУнун 
Тынчтыкты куруу фонду тарабынан 
каржыланган.  

“ЖАҢЫРЕЙШН ЧАКЫРЫГЫ” - 
КРЕАТИВДҮҮ ОЛИМПИАДА

“Жаңырейшн чакырыгы” аттуу 
кретивдүү онлайн лагердин максаты 
Кыргызстандын аймактарындагы 
жаштарды онлайн окууга, кардарлар 
менен жумуш берүүчүлөрдүн 
ортосунда мамиле түзүп, 
экономиканын жаңы тармактары 
боюнча кесиптерге ээ болууга 
үйрөтүү.

Максаттуу аудиторияны Ош, 
Жалал-Абад, Баткен облустарынын 
Кербен, Көк-Серек, Кашка-Суу, 
Кара-Суу, Тепе-Коргон, Кашгар 
Кыштак, Айдаркен, Бирлик, Суу-
Башы айылдарынын 14 жаштан 30 
жашка чейинки тургундары түздү. 
Онлайн окууга катышуу акысыз 
болду.“Жаңырейшн чакырыгы” 
кретивдүү олимпиадасына тандоо 
онлайн форматта 
9-ноябрдан 23-ноябрга чейин 
жүрдү, жыйынтыгы 
www.janyration.com сайтында 
жарыяланды. Креативдүү онлайн 
олимпиаданын катышуучулары 
өнүгүүнүн жумшак жөндөмдөрү 
тууралуу аналитикалык жана 
инновациялык ой жүгүртүүгө 
үйрөнүшүүдө.Мисалы,  комплекстүү 
маселелерди чечүү, сынчыл ой-
жүгүртүү, анализ жасоо, активдүү 
окуу жана анын стратегияларына, 
креативдүүлүк, өзгөчөлөнүү, 
демилгелүү болууга, деталдарга 
көңүл бурууга, эмоционалдык 
интеллектке, далилдерди келтирүү, 
маселелерди чечүү, идеяларды 
иштеп чыгууга, лидерлик сапаттарга 
ээ болуу аркылуу коомго таасир 
этүү,  координация жана тайм-
менеджментти өздөштүрүшөт. 

Аталган демилге БУУӨПнын 
“Кыргызстан жана Өзбекстандын 
жаштар ортосунда өз ар 
кызматташтыкты жайылтуу” 
долбоорунун алкагында БУУнун 
Тынчтыкты куруу фонду тарабынан 
каржыланды.
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НУРЗААДА УЛЬМАСОВА, 24 ЖАШ, 
СУУ-БАШЫ АЙЫЛ АЙМАГЫ, 
БАТКЕН ОБЛАСТЫ 

“Жаңырейшн чакырыгы” 
креативдүү олимпиада башка 
долбоорлордон өзгөчөлүү. 
Анткени замандын талабы болгон 
технологияларды колдоно билүү 
жаңыча ойлонууга үндөгөн, 
жаштар үчүн пайдасыз болгон 
нерселерди пайдалуу жакка буруу 
болуп саналат. 

Лагердин биринчи күнүнөн 
тартып дайыма колдонуп жүргөн 
интернет, смартфондорубузду 
актив булагына айландырсак 
болоорун, интернет аркылуу акча 
табуу жолун, колдонуп жүргөн 
сайттардын ыңгайлуулугун 
арттыруу сыяктуу көптөгөн 
мүмкүнчүлүгү бар экенин 
билдим. СММ адиси болуу үчүн 
кандай касиеттерге ээ болуу 
керектигин түшүндүм. Мындан 
тышкары жумушка кирүүдө 
даярдалуучу “резюмени” кандай 
жазуу керектигин өздөштүрдүм.  
Бул жөндөмдөрдү ар бирибиз 
түшүнсөк коом оңолот, уруш 
талаш азайып аны менен бирге 
мамлекетибиз да өнүгүү жолуна 
түшөт деп ишенем.
Мындан тышкары, коомго 
терс таасир тийгизип жаткан 
маалыматтардын чын же фейк 
экенин айырмалоо жолдорун 
аңдадым. Олимпиададан  
мектепте, жогорку окуу жайларда 
бербеген билимди алсак болот. 
Билим алуу эч качан кеч эмес. 
Мен окуу жайды аяктаган 
болсом да дагы-дагы үйрөнүп 
көп нерселерди билгим келет. 
Ошондой эле аял кишиге 
ыңгайлуу болгон үйдө отуруп акча 
табуу жолун үйрөнүүгө далалат 
кылып жатам. 
 

2017-жылдан бери бизнес-
акселератор John Galt 7 стартапты 
колдогон. Анын миссиясы өлкөдө 
стартаптардын экосистемасын 
куруу, жаңыдан бизнес 
баштагандарга колдоо көрсөтүү 
жана аларды күчтүү, масштабдуу,  
ийгиликтүү компанияларга 
айландыруу.
 
ЖАРКЫНАЙ ДЕРКЕМБАЕВА 
“SARY KYZ” БРЕНДИНИН 
НЕГИЗДӨӨЧҮСҮ 

“Долбоор өзүмдүн максаттарымды 
ишке ашырууга чоң жардам 
берди, ошол эле учурда бир 
топ тажрыйба топтогонго 
жетиштим. Жашоомдо биринчи 
жолу инвесторлорду инвестиция 
кылууга ынандырдым, бул менин 
калыптанышыма жана өнүгүшүмө 
салым кошту.

Ошондой эле John Galt бизнес 
баштоо үчүн бардык жабдуулар 
менен камсыз кылды. Башында 
эч нерсе билбей келген болсок, 
азыр биз  компанияны кантип 
башкаруу керектигин билип алдык. 
Учурда  ЖЧК түзүүн алдында 
турабыз, компаниянын директору 
статусубуз бар. Мындан тышкары  
бизнести ишке киргизүү жаатында 
топтогон тажрыйбага ээбиз жана  
натыйжалуу бизнесибиз бар”.

СТАРТАПТЫ КАНТИП  ЖАНА 
ЭМНЕДЕН БАШТАШ КЕРЕК?

“Биздин учурда, бул чакан 
стартап болгон, башкача 
айтканда, кичинеден көп нерсеге 
умтулуп жатабыз. Долбоор 
өнүгүүгө эбегейсиз түрткү 
берет, масштабды кеңейтет, 
бизге болгон ишенимди ойготот, 
шыктандырат, өз каталарыбызды 
жана жеңиштерибизди кабыл 
алууга, чечим чыгарууга, өз 
жолубузду табууга шарт түзөт.
John Galt кандай гана бизнестин 
түрү болбосун алдыга  жылдырууга 
жардам кылат. Алар биздин 
сунушту колдоого алып ошол 
эле учурда аны жакшыртат. Ар 
бир сунуштун үстүнөн эркин ой 
жүгүртүп, жалпы бир чечимге 
келүүгө мүмкүнчүлүк ачылат”. 
 
Айта кетсек, аймактардагы 
бизнес-кызматташтыкты 
өнүктүрүү долбоору Жапония 
өкмөтү тарабынан каржыланган, 
БУУӨПтүн “Жаштар тынчтык 
кызматташтыгы үчүн” 
проекттисинин алкагында ишке 
ашты.
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ОЛЬГА БОРИСОВСКАЯ: 
“ГЕНДЕРДИК ТЕҢЧИЛИК БОЮНЧА 
ЭМГЕГИБИЗ ТЕККЕ КЕТКЕН ЖОК”   

БИЗДИН КОМАНДА БУУНУН 
МИССИЯСЫН ИШКЕ АШЫРАТ

Менин БУУнун Өнүктүрүү 
программасында иштегениме он 
беш жылдан ашты. Каржылоо 
жана администрациялоо 
бөлүмүндө эмгектенем, жумушум 
абдан кызыктуу, жоопкерчиликтүү 
себеби, биз БУУнун миссиясын 
ишке ашырабыз. Мындан 
тышкары кайрымдуулук, 
социалдык долбоорлордун  
үстүндө иштеп, мамлекеттин 
өнүгүшүнө ар тараптуу салым 
кошуп келебиз. Биздин жумушта 
жоопкерчилик абдан чоң, 
анткени  Кыргыз өкмөтү менен 
атайын түзүлгөн келишимдердин 
негизинде иш алып барабыз. 
Ошондой эле,  министрликтер,  
мамлекеттик органдар, 
агенттиктер менен да тыгыз 
байланыштабыз.

ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ БЕРҮҮ 
ПУНКТТАРЫ– ПАНДЕМИЯДА 
АКТУАЛДУУ БОЛДУ

Биздин жумуштун  
жыйынтыктарын өлкөнүн 
социалдык, экономикалык жана 
башка көрсөткүчтөрүнөн байкоого 
болот.  Маселен  ушу  тапта,  ар 
бир жарандын сот адилеттүүлүгүнө 
болгон укугун бекемдөөгө 
багытталган долбоордун 
үстүндө иштеп жатабыз. Буга 
чейин дагы көптөгөн кызыктуу, 
пайдалуу долбоорду жүзөгө 
ашырдык. Алардын бири 
катары, көзүнүн көрүүсү начар 
жарандарыбызга сайттарды 
колдонуу функцияларын 
жеңилдетип бергенибизди атасак 
болот. Мунун жардамы менен алар 
сайттардагы социалдык нуктагы 
түрдүү маалыматтарды кыйналбай 
ала алышат.  Мурда  деле 

мүмкүнчүлүгү  чектелгендерге  
ыңгайлаштырылган бир топ 
мыйзам долбоорлорун  иштеп 
чыкканга жетишкенбиз. 
Ошондой эле ушул долбоордун 
натыйжасында  коомчулуктун  
бекер юридикалык кеңеш алуу 
мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Ал тургай  
бир канча  борборлор  ачылып,  
жарым жылдан ашык убакыттан 
бери жигердүү иштеп жатат. 
Бирок, мөөнөтү соңуна чыгып 
калганына байланыштуу, жакын 
арада  өз ишин жыйынтыктаганы 
турат.  Өзгөчө белгилей кетчү 
жагдай – дал ушул акысыз 
юридикалык  жардам берүү  
пункттары, пандемия учурунда 
абдан актуалдуу болду. 

Ольга Борисовская  БУУнун 
Өнүктүрүү программасынын  
каржылоо жана 
администрациялоо бөлүмүндө 
он жылдан ашык убакыттан 
бери эмгектенет. Бул жылдар 
аралыгында  аялдардын, 
өспүрүмдөрдүн, кароосуз 
калган балдардын  укугун 
коргоо, аларга моралдык, 
материалдык жардам кылган 
бир канча ири долбоорлорду 
ийгиликтүү жүзөгө ашырууга 
катышкан. Мындай долбоорлор  
“Гендердик теңчилик”  
жаатында  БУУӨПнын 
Кыргызстандагы борборуна 
алтын белги сыйлыгын алып 
келген.
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ЭНЕ-БАЛАНЫ КОРГОЙБУЗ!

Биз өлкөдө өтүп жаткан бардык 
декадаларды  колдойбуз, 
мисалы,  учурда аялдарга  карата 
зомбулукту жокко чыгаруу боюнча  
16 күндүк акция өтүүдө. Ошондой 
эле аялдарга жана кыздарга 
көрсөтүлгөн  гендердик зомбулукка 
каршы долбоорлор ийгиликтүү 
иштеп жатат. Ал “Кыргызстандын 
жарык шооласы” (“Луч света 
Кыргызстана”) деп аталат.  
Долбоордун алкагында  бир нече 
агенттиктер кызматташууда. 
Башкы максаты  аялдар менен 
кыздардын укугун коргоо, 
алардын кордолушуна жол бербөө. 
Жетим балдардын укугун коргоо 
боюнча да  бир канча долбоорлор 
болгон. Балдардын жүзүндөгү 
жылмайуунун артында өзүң 
турганыңды  билүү,  чоң бакыт. 
Биз күн сайын кылган ишибиздин 
жыйынтыгын сезип иштейбиз, 
ал үчүн ачык- айкын тендер 
аркылуу эң мыкты компанияны 
тандап,  долбоорлорду жүзөгө 
ашырабыз. Себеби долбоорлорду 
ишке ашырууда  колдонулган 
каражаттар чет элдик 
донорлордуку жана өкмөттүкү. 

 ГЕНДЕРДИК ТЕҢЧИЛИКТЕГИ 
ЭМГЕГИБИЗ - АЛТЫН БЕЛГИ 
АЛЫП КЕЛДИ

2020-жылы БУУӨПнын 
Кыргызстандагы борбордук 
офиси “Гендердик теңчилик”  
боюнча алтын белги менен 
сыйланды. Мындай урмат-сыйга 
татуу биз үчүн чоң жетишкендик. 
Анткени жеңүүчүнү аныктоо 
дүйнө жүзү боюнча жүргүзүлгөнү 
белгилүү. Ал эми биздин 
кызматкерлердин  гендердик 
теңчилик жаатында  жасаган 
эмгектери  жогору бааланды. 
Чындыгында  адамдардын 
аткарган ишинин жыйынтыгы 
акча, сыйлык менен бааланганы 
жакшы, бирок, баарынан дагы, 
мындан кимдир бирөөнүн 
жашоосу оңолуп кетсе, накта 
моралдык ырахатка бөлөнөсүң. 
Ар бир долбоордун артында 
адамдардын тагдыры, керек 
болсо өмүрү тургандыктан  биздин 
жумушта ушундай сезимдерге көп 
кездешебиз.  Андыктан  ишибизди 
чоң энетузиазм, шыктануу менен 
жасайбыз. Эмгегиң бааланган 
сайын өзгөчө дем-күч пайда 
болуп, чыгармачылык менен 

иштөөгө кадам таштайсың. Мисалы, 
бизде алыскы аймактарды таза суу 
менен камсыз кылуу боюнча чоң 
долбоор иштеген эле. Ал долбоордо 
мен дагы бар болчумун,  долбоор 
ишке ашып, аталган  айылда  таза 
суу пайда болгондо,  жергиликтүү 
аксакалдар, эжелер сүйүнгөндөрүнөн  
ыйлап жибергендери али күнчө 
эсимде.  Алар менен кошо биз дагы 
көзүбүзгө жаш алганбыз. Айыл үчүн 
бул чоң жетишкендик болчу,  алар 
өмүр бою  ичүүчү сууга жетпей, 
алыстан ташып ичишчү экен.

БУУӨПНЫН МҮЧӨСҮ  БОЛУУ - 
СЫЙМЫК!

Жумушума  канааттанып иштейм. 
Анткени биз адамдардын 
жашоосунун бир күнүн  гана 
өзгөртпөстөн, келечегине  да кадам  
таштайбыз.  Маселен,  уюмдун иш 
чараларында  пластикалык  идиш-
аяктар  колдонулбайт,  муну менен 
Кыргызстандын эле экологиясына 
кам көрбөстөн, жалпы планетаны 
коргоп жатабыз деп айта алам.  
Андыктан   ушундай ири уюмдун  
мүчөсү болуп эмгектенип жатканыма 
сыймыктанам! 

ТЕКСТ  |  МУНАРА БОРОМБАЕВА, АНАРХАН АЛТЫМЫШОВА
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Тилекке каршы, учурда ак илбирс 
тукум курут болуу алдында 
турат жана биологиялык ар 
түрдүүлүктүн бир бөлүгү катары 
аны сактоо үчүн эл аралык 
коомчулуктун тыкыр көңүлүн 
талап кылат. Бул багыттагы 
маанилүү факторлордун бири 
– биологиялык ар түрдүүлүктү 
сактоо, туруктуу пайдалануу 
боюнча билим жана калкка 
маалымат берүү.

Орто Азия элдеринин тарыхында 
жана салттарында илбирс 
эркиндиктин жана көз-
карандысыздыктын символу 
болгон ыйык мааниге ээ. 
Тарыхтагы улуу инсандардын 
аттары жаратылыштын өкүлдөрү 

Ак илбирстин эл аралык күнү жыл сайын 23-октябрда белгиленет. 2013-жылдын ушул 
күнү ак илбирсти сактоо боюнча Бишкек декларациясы кабыл алган. Анда бул жаныбарлар 
байырлаган 12 мамлекет, ак илбирстерди жагымдуу шарттар менен камсыз кылууга 
милдеттенишкен. Бул жаныбар бийик, каарлуу чокуларда жашагандыктан алар  тоо 
экосистемасынын “ден-соолугунун” көрсөткүчү болуп эсептелет.

Ак илбирс менин атымда жашайт

- жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн 
ысымдарын сыймыктануу менен 
алып жүрөт. Мисал катары учурунда 
Енисей кыргыздарын  башкарган 
Барсбек Каганды алып карасак болот.  
Адамдын тагдырына болгон ысымдын 
таасири илгертен бери эле белгилүү. 
Баарыбызга маалым болгондой, 
ысым адамдын ажырагыс бөлүгү, 
анын коомдогу “визиттик картасы”, 
анын жүзү. Ат аны алып жүрүүчүнүн 
мүнөзүн чагылдырат, дүйнө 
таанымын аныктайт жана айлана-
чөйрө менен болгон мамилесине 
таасир этээрине кандайдыр бир 
деңгээлде ишенебиз.
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Мына ушундан улам, биз “барс” менен байланышкан ысымды 
алып жүргөн  адамдардын тагдыры кандай нукка өзгөргөнүн, 
алардын  аттары айлана-чөйрөгө, илбирстерге, өсүмдүктөр 
менен жаныбарлар дүйнөсүн коргоого жана сактоого таасир 
тийгиздиби, бул боюнча алар кандай  көз карашта экенин 
билүүнү максат кылдык.

Буга ылайык, Ак илбирстин эл аралык күнүнүн алкагында, 
аты “барс”  сөзүн камтыган адамдардын арасында сынак 
уюштурулган. Сынактын шартына ылайык, “барс” аттуунун 
бары өзү жөнүндө, аты тууралуу айтып берүүсү кажет. 

Ошентип 3-декабрда “Барс” ысымын алып жүргөндөрдүн 
арасында уюштурулган сынактын жыйынтыгы чыкты. 
Анда коюлган шарттарды ийгиликтүү аткарган үч жеңүүчү 
аныкталды.
Алар:
- БАРСБЕК Чынтемиров
- БАРСБЕК Абдырасулов
- БАРСБЕК Нурадилов

Жеңүүчүлөр убадалангандай смартфондорго ээ болушту. 
Сынакка жалпысынан 14 бала катышкан, алардын арасында 
бир эле Барсбек атын алып жүргөндөр эмес, Бейбарс, Айбарс 
жана Илбирсбек деген балдар болду. Бардык балдарга 
илбирстер боюнча маалымат берүүчү китептер белекке 
берилди.

#МенинАтымБарс  
#МеняЗовутБарс 
#MyNameIsBars
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