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Структура Организации Объединенных Наций
по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин
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Кчыгабызбы?/

ГЕН-ДЕР-ЛИК 
деген эмне?

r  ?
Гендерлик 

^дегенибиз «гендер» деген" 
сезден алынган, ал эми гендер, 

женекей сез менен айтканда, эмнеге 
эркек балдар -  эркек, ал эми кыздар - 
кыз боло тургандыгын жана алардын -  
чон кишилер менен кичинекей балдар- 

дын ортосундагы мамилелердин кандай 
экендигин билдирет.
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Сени менен чон 
энемдикиндейби?

Гендерлик бюджет -  бул 
аталар менен апалардын 
кызыкчылыктарын жана 

артыкчылыктарын 
билдирет.
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ызыкчылыктар 
анан артыкчылыктар 

деген эмне?
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/  Ии, ошондой.
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Жок, 
чон ата, бул 

туура келбейт, бул 
жерде гендерлик 

'бюджет деп жазылып 
турбайбы, а бюджет 
деген акча да? Ошон 

учун бюджет деген 
апалар менен 

\  \аталарды н акчала- 
ры.
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А

Элестетип керчу, 
сен велосипед жана 

жаны етук алгын келди дейли, 
бул сенин кызыкчылыгын, 

бирок сен ал экеенун бирин 
тандашын керек. Азыр кыш 

болгондуктан етукту алганын 
туура, башкача айтканда, 

велосипедге Караганда етук 
керектуу. Артыкчылык дегенибиз, 
сен учун маанилуу жана керектуу 

нерсе...



Чон ата-а анда биз 
паркка барабызбы?

—  Ммм... анда менде%.
V s r 7 алма бар дейли -  бул \
У менин бюджетим, сен, анан \  

/ Вася да алма жегицер келсе, мен\ 
I 3 алмамды сага берсем, ал эми 
тертеену Васяга бердим дейли. Анда 
[бул кандайдыр-бир себептер боюнча 
\ калыс эмес болот. Гендерлик
А бюджет дегенибиз кыздын да,

\  баланын да кызыкчылыктарын /  
эске алып, экеене бирдей / /  

\^ е л у у  дегенди билдирет. уУ

Анда гендерлик 
бюджет деген эмне? Албетте!

Сизге оор эмеспи?

Кичине оор.

Ал кайда?Анткени
коляска

жок. Дукенде.

Эмнеге \  
баланыздьй 
кол я ска га 
салбай- ) 
сыз? /

Себеби аны сатып 
алыш учун акча 
керек, сен акча 

деген эмне экенин 
Ч билесинби?  J

ЭмнегёХ^ 
дукенде? А 
эмне учун 

сатып алган 
\ ж о к с у з ? у

Мамлекет 
У^кардам берет, 

/ал терей турган 
[энелерге бардык 
i керектуусун 

сатып алууга 
Чжелекпул белуп 

^ \б е р е т .

Сизге бирее жардам 
береби?* / М е н  билем^ч, 

/а к ч а  эмне экенин, > 
ал бюджет деп да 

айтылат! А сизде эмне 
учун акча жок, сиз j  

^м^штебейсизби? У

- Азамат X  
турбайсынбы! \  

Мен азыр ишке чыга ^  
албайм, себеби балам 

али кичинекей.



Ошол 
желекпулга 

коляска келеби?

Жок, желекпул 
анча кеп эмес, ал 
коляскага жетпейт, ал тугугГ 
балага биринчи айларда ала 
турган кийимге да жетпейт.
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Ааа, демек, 
мен чоноюп эне 

болгондо мамлекет мага 
/жардам бербейт экен да, мен 1 

да коляска ала албайт ] 
гурбаймынбы, анда бала менен!

. паркта да сейилдей албайт I..
турбаймынбы, себеби мен I 

^  баланы колума кетере /
— ^  ^  албайм. ^

Кой эми, 
капа болбо, балким 

f  сен чонойгончо 
биздин акылдуу 

I саясатчылар энелер 
1 женунде ойлонуп, 
Д  баласына да,

\  энесине да жеткен- 
\  дей кебуреек акча 

X V  белер...

л

Ой, энеке, мен 
сизди билем, 

сиз биздин 1 
жашайсыз..

I уйде/

Кандай,
айланайын?

Z1 Сиз кайда 
бардьщыз?

ZZ
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Эмнеге?

Пенсия алганы!

[23] Пенсия коляска алганга 
жетеби?

т I
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щ
)\ш А эмнеге аялдардын 

пенсиясы аз болот?
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Кимдин пенсиясы экенине 
жараша болот, адатта 

аялдардын пенсиясы кеп 
болбойт, андыктан коляскага 

жетпейт.
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Анткени пенсия кимдин канча 
иштегенине жараша болот!

27

С

Сиз кеп иштединиз беле?

Мен аз 
деле иштеген 

эмесмин, бирок 
^балдарым чонойгончо бир 

нече жыл уйде отургам, 
менин беш балам бар. 

Мамлекет мен уйде отурган 
жылдарды иштеген катары 

эсепке киргизген жок, 
ошондуктан пенсиям аз 

чыкты.

ш 1
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Анда сиз 
балдарынызды 

багып отурбасаныз, 
акчаныз коляскага 
жетмек экен да?

Ж /

Балким...



19 Ммм... анда сиздин 
балдарьщыз каралбай 

калмак экен да...
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Эмне болду? - ■ 32]
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Эмнени ойлонуп 
атасын?

■‘Ш*:
Г,/» I
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Ой-ло-нуп атам!

С [34:
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Мен чонойгондо 

куйееге чыкпайм,балалуу 
болбойм, анткени кымбат экен да. 

Тигине желекпулга коляска келбейт 
экен. Уйде отурган да болбойт, анткени 
пенсия белунбей калат экен. Бол босо 
мен чоц эне болгонумда абдан кедей 

болуп калам да, акчам да эч нерсеге 
жетпейт, андай болгум келбейт. Кыз 
болуп калганым кандай жаман, эркек 

.балдардыкы башкача болсо керек?

Эркек балдардын да 
ез кыйынчылыктары бар, бирок 

уй-булесу болгон жакшы, мына сен жок 
болсон менин жашоом кандай бол мок? Такыр 

кенулсуз болмок. Сен чоноюп, финансы министри же 
депутат болуп, бюджетти адилеттуу тузсен, анда эркек 
балдарга да, кыздарга да, эркектерге да, аялдарга да 
жетишинче акча белесун. влкенун акчасы адамдар 

учун иштеши керек.

А
Туура, чон эта!



Н  Европа Биримдиги езуне алдьщкы жетишкендиктерди, ресурстарды жана ез 
элинин тагдырларын бириктирген 28 муче-мамлекетти камтыйт. 60 жыл аралы- 
гында биргелешкен куч-аракет менен стабилдуулук, демократия жана туруктуу 
енугуунун зонасын тузуу аракети оцунан чыкты, ушуну менен бирге маданий ар 
турдуулукту, ездук эркиндикти жана чыдамдуулук чейресун сактап калуу да мум- 
кун болду. Европа Биримдиги ез чегинен сырткары турган елкелер жана элдерди 
ездерунун жетишкендиктерин жана баалуулуктарын калтыруу максатында узур- 
луу иш-аракеттерди жасап келет,

Европа Биримдигинин Кыргыз Республикасындагы екулчулчулугу:
720040, Бишкек ш., Эркиндик бульвары, 21 
«Орион» Бизнес-борбору, 5-этаж 
Телефон; +996 312 26 10 00 
факс:+996 312 26 10 07 
Email: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu

«Гендерлик тенчилик учун каржылоонун отчеттуулугун кучетуу» долбоору - БУУ 
менен Европалык Союздун гендерлик тенчилик боюнча биргелешкен ири долбо
ору. Долбоор ООН Женщины тузулушу тарабынан дуйненун 15 елкесунде, анын

Структура Организации Объединенных Наций иЧИНДв КЬЮГЫЗ РеСПубЛИКЭСЫНДЭ ДЭ (2012-2015) ИШКв ЭШЫрЫЛууДЭ. Д о л б о о р
по вопросам гендерного равенства и

расширения прав и возможностей женщин ГвНДврЛИК ТвНЧИЛИК ЖЭНЭ ЭЯЛДЭрДЫН у к у гу  МЭСеЛбЛерИН улуТТуК ПЛЭНДЭШТЫруу,

бюджеттештируу жана мониторингге тамырлатып чындоого, ошондой эле сырт- 
тан жардам беруу жолдорунун ар кандай турлерун иштеп чыгууга багытталган.

«InnovativeSolutionlnc.» -  коомдук бирикме, анын вазийпасы -  демократиялык 
артыкчылыктарды, бирдей мумкунчулуктер саясатын, ачык коом идеясын илге- 
рилетууге кемек керсетуу.
Улуттук, челкемдук, эл аралык денгээлдеги уюштуруучулар жана 
«InnovativeSolutionlnc.» коомдук бирикмесинин мучелеру тарабынан бир кый- 
ла долбоорлордун чегинде гендерлик, социологиялык, укуктук жана башка жа- 
аттар боюнча ез алдынча жана биргелешкен изилдеелер жургузулген. Учурда 
«InnovativeSolutionlnc.» коомдук бирикмеси кызыкдар болгон коомдук уюмдарга 
маалыматтык-билим беруучу, талдоо тейлеелерун керсетуучу жана технология- 
лар менен камсыз кылуучу талдоо борбору катары енугууде. 
«InnovativeSolutionlnc.» коомдук бирикмеси талдоо иштеринин бардык турлерун, 

анын ичинде мониторинг, баалоо, енугуу иштеринин аудитин ишке ашырат; ошон
дой эле коомдук уюмдардын мумкунчулуктерун арттырууга кемек керсетуу менен 
социалдык долбоорлорду аныктайт.

Бул басылма Европалык Союз тарабынан каржылануучу «Гендерлик тенчилик 
учун каржылоонун отчеттуулугун кучетуу» долбоорун ишке ашыруу боюнча Кыргыз 
Республикасындагы ООН Женщины тузулушунун енегу - «InnovativeSolutionlnc.» 
коомдук бирикмеси тарабынан даярдалды. Бул басылманын мазмуну авторлор- 
дун жоопкерчилигине тиешелуу жана Европалык Союз менен БУУнун кез ка- 
рашын чагылдырышы милдеттуу эмес.
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