
































































































Жарандып ДЬаяа лалаелетти вашпорууяа катышуу хзЬ кылы&дыи экаранды* поомундагы си&ердив ра&ря*Р 

балким, диний кез караштарга туура келет деп талашат. Алар аялзаты взгврулсе, эзелки каадаларга 
доо кетет дейт. Башка биревлер, айрыкча аялдар, тенсиздиктен биз жабыр тартып жатканыбыз учуй 
мындай урп-адаттарды сактоо же сактабоону езубуз чечуугв тийишпиз деп чыгьпиы мумкуи. Бери 
болгоидо калктын жарымы бул маданиятты зеки, адилетсиз жана адамдын кадыр-баркын кемсинтет 
деп ойлосо, элдин жалпы маданияты учуй мындан етквн булунтуучу зч нерсе жок дешет. Эмиеси болсо 
да, биз бул маселе боюича акыркы чындыкгы зч ким айта албайт, андыктан муну кенири коомчулук 
талкуулашы керек деп эсептейбиз. 

Жухтуи о орун П Н белужгуруу 
Окуучу эки баланын энеси, медсестра бодун иштеген 29 жаштагы Айнурадзн интервью I 

алып жатат. 
Окуучу: Сиз медициналык тейле© чейресунде хачантан бери иштейсиз? 
Айнура: 10 жылдай болуп калды. 
Окуучу: Сиздин эки баланыз бар экен. Жумутау и узда баарьшан змиёге кебуреек кызыгасыз: I 

кызматка кетерулуугебу, айлык акыныздын чонойтулуогунабы же чет елквгв баруугабы? Же | 
болбосо сиз учун эн башкысы уйбулвнузбу? 

Айнура: Жок, менин жумушумда мындай мумкунчулуктер б ;лОойт, болгон кундв деле мен, 
албетте, уйбулену биринчи орунга коёр элем. 

Окуучу: Баланызды багып кароо учун узак меенеттуу вргуудв (отпускала) болуп, 
жумушунузга кайтып келгенде кайрадан кенугуше албай кыйналгандырсыз? 

Айнура: Ооба, алгач жумушта да, уйдв да бир топ кыйналыЛ журдум. йдегенде куйгеем I 
менин кайрадан жумушка чыгыщыма карты болгон эле, 

Окуучу: Эмне учун карты болду эле? 
Айнура: Ал менин иштей алышыма кезу жеткен эмес. Же балаиы жакшы бага злбай, же I 

медсестранын жумушун тузуктеп аткара албай, ортодо кыйнальш каласын дерен. Бирок | 
кийинчерээк мен езумдун бул кадамым туура экендигин далилдей алдым. Аягчш айлыгым 
жолума жана электр акысына аран жетсе да, мен езум жакшы керген жумушумда иштегендигим 
учун абдан зор канагат алам. бзуме ишенгенимден жана кэнулум ачык жургенумяеи у лам 
балама да мээримдуу эне боло алаарыма кезум жетет. 

Окуучу: Сиздин иштеп жургенунуз кыргыздардьш салтындагы а ял уйде отурушу керек 
деген тушунукке карты келбейби? 

Айнура: Балдарыма ойдогудай кам керуп, уй тиричилигине жетишип жатсам, куйевмв да 
жакшы квнул беле алсам, иштегенимдин эмнеси жаман? Салтка келеек, Алай кашдшасы деп 
таанылган атактуу Курманжан датканы же Уркуя Салиеваны эстейличи. Мен буларды бекеринен 
айткан жокмун: экее тен республикабыздын салтты эн эле бекем кармаган аймагы болгон 
туштук тараптан! Ошентип, мен чындыгында улуулардын ернегун улап жаткан чыгаармын? 

5.0 Э згвртуул ер ду кантип киргизуу керек? 

Эгер биз аялдардын тен укуктуулукка жетишуусу экоиомикалык жана этикалык максаттарга 
ылайык келет деген идеяга макул б#лс#к, айда бул максатка жетуу учун эмне кылуу керектигин карал 
квруугв тийишпиз. 

Биринчи баштай турган нерсе - бул мыйзамдар. Чындыгында азыр Кыргызстандын мыйзамдары 
аялдардын укуктарын корговну бир топ денгээлде камсыз кыла баштады. 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы эркектерге жана аялдарга бирдей укук берет 
1996-жылы Кыргызстан аялдардьш укуктары женундегу эларалык конвенцияларды 

ратификациялаган. Бул конвенциялар аялдарды басмырлоого жана аларга куч колдонууга 
тыюу салат, алардын саясий укуктарьш коргойт жана никеге турууга макулдук алуу, нике 
курагы, никени катт»® жана энеге зарыл болгон атайын коргоо чараларынын стандарттарын 
аныктайт. 

К*лденулуп жаткан мыйзамдар аялдарды коргойт жана аларга кептеген жагдайларда тен 
укук берет, мисалы, мурас укугун жана менчик укугун коргойт, кеп а ял алуучулукка, 
аялга карата куч колдонууга жана бутундей уйбуленун атынан добуш берууге тьшу салат. 

Ошондуктан мыйзамдарга кандайдыр бир взгвртуу киргизуудвн мурда, колдонулуп жаткан 
мыйзамдардын реалдуу аткарылышын камсыз кылуу абдан зарыл. Мыйзамдар кубаттуу курал болгону 
менен, эгерде коомдогу квз караштар жана ишенимдер шайкеш келбесе, алар абдан кучеуз болуп калышы 




























































































































































































































