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Кыргыз Индиго жөнүндө
Кыргыз Индиго - бул Кыргызстандык
ЛГБТ+ уюм жана Орто Азиядагы эң
ири уюмдардын бири.
Биз - 40 ЛГБТ+ активисттери жана шериктештери укуктарды коргоо боюнча
чараларды ишке ашырабыз жана коомчулукка кызматтарды көрсөтөбүз. Биз
тең укуктуулук жана ЛГБТ+ адамдардын жашоосун жакшыртуу үчүн күрөшөбүз.

Киришүү
Бул отчет маалыматтык интернет-басмаканаларын, алардын социалдык
тармактарда баракчаларын жана ЛГБТ+ адамдар же коомчулугу жөнүндө сөз
болгон жаңылыктарга карата окурмандардын көрсөткөн мамилелерин
анализдөөнүн жыйынтыгы болуп келет.
Аткарылган анализ ар түрдүү порталдарда ЛГБТ+ адамдарга карата
колдонулган риториканын өрнөктөрүн көрүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Анализдин алкагында анонимдик же авторизацияланган жаңылык
порталдарынын окуучуларынын жана социалдык тармактардын башка
колдонуучуларынын душман тилин камтыган комментарийлери алынган.
Кыргыз Индиго кыргыз ММКларында ЛГБТ+ адамдары тууралуу сөз болгон
учурларды каттап, бир катар дайджесттер менен бирге ММКларда ЛГБТ+
контекстинде мониторинг жүргүзүү боюнча 2018 жылы жарым жылдык жана
бир жылдык отчетторду даярдап, 2020 жылы журналисттер үчүн жазылган
“ЛГБТ+ жөнүндө туура жазуу” аттуу колдонмосун жарыялаган.

Анализдин баяндамасы
Анализ ЛГБТ+ коомчулугу жөнүндө түз же түз эмес сөз
болгон жана адам укуктарын бузуу учурларына
байланыштуу топиктер тууралуу баяндаган
материалдарды изилдөөдө негизделген.
Мындан сырткары, ЛГБТ+ адамдары тууралуу сөз
болгон жаңылыктарга реакциялардын жалпы сүрөтүн
көрсөткөн жаңылык порталдарынын
колдонуучуларынын комментарийлери изилденип
чыккан.
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Тандалган жаңылык порталдарынын ж.б.
баракчаларындагы материалдарды чогултуу реалдуу
убакыт режиминде 2021-жылдын октябрь айынан
баштап декабрь айына чейин аткарылган.
2021 жылдын январь айынан баштап, 2021 жылдын
октябрь айына чейин ретроспективдүү мониторинг
режиминде жарыяланган материалдардын анализи
жүргүзүлгөн.

Анализ үчүн төмөнкү интернетбасмаканалары тандалган:
24.kg
Kloop.kg
Azattyk
Vesti.kg
Kaktus Media
Super.kg
Изилдөө төмөнкүдөй сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрдү топтоого
багытталган:
Тандалган онлайн басмаканаларынын ЛГБТ+ тууралуу чыгарган
маалыматтардын саны,
Тандалган онлайн басмаканаларында ЛГБТ+ тууралуу жаңылыктар кандай
ылдамдыкта жарыяланып турат.
ЛГБТ+ коомчулугуна тиешелүү сезимтал терминологияны колдонуу;
Онлайн порталдарда жана алардын социалдык тармактардагы
баракчаларында жарыяланган ЛГБТ+ тууралуу жаңылыктардын алдында
жазылган комментарийлерде чагылдырылган окурмандардын мамилеси.
Жалпысынан ЛГБТ же ЛГБТ+ тууралуу 139 материал табылып, изилденген.
Өкмөт үйүнүн жанында өткөрүлгөн зордук-зомбулукка каршы тынч
митингинин убактында ЛГБТ+ тууралуу маалыматтардын деңгээли бир топ
жогорулаган. 2021 жылдын 15 апрелинде Айзада Канатбекованын
өлтүрүлүүсүнө байланыштуу «Мен өлтүрүлүүнү каалабайм» аттуу митинги
өткөн. Ошол эле учурда ЛГБТ жана БӨУларга каршы митинг өтүп жаткан.
Контрмитингдин катышуучулары «Мен өлтүрүлүүнү каалабайм» акциясын
өткөрүүгө тоскоол кылып, милиция кызматкерлеринин алдында ачык опузалап
жатышты. Бул группанын өкүлдөрү «Мен өлтүрүлүүнү каалабайм» акциясынын
катышуучулары - бул «кыздын өлтүрүлгөнүн колдонуп, өзүнүн
кызыкчылыктарын көздөгөн БӨУлар менен гейлер» деген пикирлерин
билдиришти.
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Кийинки маалыматтык себеп, бул атактуу жазуучу, публицист жана журналист
Олжобай Шакир өзүнүн жеке окуясын жана транс* адамдын (уулунун) атасы
болуу тажрыйбасын баяндаган «Адам+» аттуу китебинин чыгышы болгон. Кээ
бир окурмандар бул жаңылыкта атасы тарабынан уулун колдоо аракетин
көргөнү менен, башка окурмандар трансфобияны ачык түрдө көрсөтүп, атасы
өзүнүн баласын жеке пайда көрүү максатында колдонуп жатат деген ойпикирлерди билдиришти, мындан сырткары, окурмандар автор сырттан колдоо
алып жатат деген жоромолдорду жазып жатышты. Баяндалган окуялар ЛГБТ+
темасы маанилүү маселелерден алаксытуу куралы катары колдонулуп,
БӨУлардын иши тууралуу негативдүү стереотиптердин бекемделүүсүнө жана
ЛГБТ+ коомчулугунун стигматизациясын жогорулатууга багытталган
ыкмалардын даана мисалдары. ЛГБТ+ни Парламенттик шайлоо учурунда
колдонуу таң калыштуу болмок эмес, бирок, ЛГБТ+ тематика саясатчылардын
тарабынан колдонулган учурлар катталган жок жана жалпысынан ММКларда
бул тематика адаттагыдай деңгээлде чагылдырылып жатты.

ММКларда ЛГБТ+ тууралуу жаңылыктар жана
маалыматтардын жарыялануу ылдамдыгы
ЛГБТ+ тууралуу бөлөк публикациялар жана башка темалардын контекстинде
бул тема эң көп «Азаттык» Радиосунун онлайн баракчасында жарыяланган.
Изилденген материалдын 56% булагы бул сайт. Көңүл бура турган нерсе,
Азаттык Радиосунун ЛГБТ+ тууралуу 76 публикацияларынын арасында бир гана
публикация Кыргызстанга тиешелүү. Маанилүүсү, жогоруда аталган сайт
Айзада Канатбекованы уурдап жана өлтүргөн кылмышкерлерди издөө жана
камоону, зордук-зомбулукка каршы тынч протестин көрсөтүп, бирок митингге
каршы провокациялар тууралуу бир да публикация чыгарган жок.
Публикациялар көбүнесе Казахстан, Чечня жана Орусия Федерациясында
болгон окуяларга тиешелүү болгон.
24.kg
12%

Super.kg
2%

Vesti.kg
6%

Azattyk.kg
56%

Kaktus
18%

Kloop.kg
6%
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«Азаттык» Радиосунан кийинки орунда «Кактус Медиа» турат, ал
материалдардын 18% камтыйт. «Азаттык» Радиосунан айырмачылык публикациялардын көпчүлүгү Кыргызстанга тиешелүү. ЛГБТ+ эл аралык
уюмдардын изилдөөлөрүнө, отчетторуна, билдирүүлөрүнө тиешелүү
контекстинде аталган. 25 жаңылыктардын арасынан 4 публикация башка
өлкөлөрдөгү окуяларды баяндаган.
24.kg ЛГБТ+ тууралуу публикациялар боюнча үчүнчү орунду ээлейт. ЛГБТ+
байланыштуу публикациялардын саны 17. Бул редакция материалдарды орус
жана кыргыз тилинде чыгарат. ЛГБТ+ тиешелүү материалдардын көпчүлүгү
зордук-зомбулукка каршы тынч протестин баяндоо убактына туш келген. Буга
кошумча, Конституцияны өзгөртүү жана эл аралык уюмдардын бул көрүнүшкө
ЛГБТ+ адамдарынын укуктары бузулуу контекстинде берген баалары жөнүндө
аналитикалык материалдар жарыяланган. Жаңылык порталдардын анализине
карай, 24.kg - тандалган редакциялардын арасынан Кыргызстандык активист
Монбланда асан-үсөн желегин көтөрүү тууралуу баяндаган жалгыз маалымат
булагы.

ЛГБТ+ карата сезимтал терминологияны колдонуу
2019 жылы түзүлгөн ММКлардын сезимталдыгынын рейтингине жараша,
«Азаттык» Радиосу, Kloop.kg жана Kaktus Media ЛГБТ+ темасын баяндоодо эң
сезимтал маалымат булактары. Бул изилдөөнүн контекстинде биз ЛГБТ+ карата
сезимтал терминологияны колдонуу аспектине гана көңүл бурдук.
Анализ процесси позитивдик практикасын көрсөткөндөй, ММКлар ЛГБТ+
темасындагы жаңылыктарды жарыялоодо туура терминологияны колдонууга
кадам коюп жатууда.
Төмөндө ММКлардын жаңылыктардын баштарында жана фрагменттеринде
туура терминологияны колдонуунун позитивдик практикасы көрсөтүлгөн:
«Менин атымды чийип сал. Кыргызстанда ЛГБТ+ коомчулугу тууралуу
айтылбаган нерселер жөнүндө фотопроект
«ЛГБТ — жөн эле тамгалар эмес, алардын артында адамдар турат».
Казахстанда гей жана лесбиянканын турмушу
«Кыргызстандык активист ЛГБТ-кыймылынын символун Монбланда
көтөрдү»
Бирок анализ жүргүзүүдө сезимтал эмес терминологияны колдонуу мисалдары
да кездешип жатты. Журналисттердин колдонмосуна ылайык гомосексуализм,
гомосексуалист, транссексуал, адаттан сырткары сексуалдык ориентация ж.б.
сөздөр туура эмес терминдер болуп эсептелет. Төмөндө ошондой мисалдар
келтирилген:
«Роскомнадзор Disney-ди "Out" мультфильминде гомосексуализмди
пропагандалоо боюнча айыптады»
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«КР Мамлекеттик катчысы феминизм менен гомосексуализмди диний
фундаментализм менен бир катарга койду»
«Гейлер кетсин!». Айзаданын эстелигине арналган митингде провокация
орун алды (видео)»
«Бишкектин түнкү клубунда бир киши ЛГБТ адамдары менен мушташты.
Бишкектин түнкү клубунда бир киши үч транссексуал менен мушташты.
Видеодогу маалымат боюнча, транссексуалдардын бирөөсү (аялдардын
кийимин кийген жигиттер) клубдун башка коногунан сөгүү уккан.
Ортолорунда сөз урушу чыгып, ал мушташка айланган»
«Эмесем “көктөрдү” чыгарып жатышат. Депутат Райымбек Матраимовдун
потенциалын колдонууну сунуштады»
Мындан сырткары, анализ жүргүзүүдө журналисттер тарабынан нейтралдуу
терминологияны колдонуу учурлары кездешкен. Бул терминология ката болуп
саналбайт, бирок азыркы учурда эскирген.
Төмөндө мисалдар келтирилген:
«Кыргызстанда трансгендерлер жөнүндө китеп чыгарылды. Олжобай
Шакир уулунун тагдырынын негизинде китеп жазды»
«АКШда сулуулук конкурсунда биринчи жолу трансгендер биринчиликти
алды»
«Кыргызстанда трансгендерлерге арналган биринчи көркөм-өнөр
чыгармасы жарык көрдү»
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ЛГБТ+ жөнүндө жаңылыктарга окурмандар
көрсөткөн мамилеси
Анализдин бул аспектинде жаңылык порталдарынын окурмандары
комментарий жазуу мүмкүнчүлүктөрү бар онлайн баракчаларына көңүл
бурулган. Бул мүмкүнчүлүк Kaktus Media, Vesti.kg жана Kloop.kg-нин Фейсбук
баракчасынын окурмандарында бар.
Төмөндө сиздер аталган маалыматтык баракчаларынын окурмандарынын
комментарийлерин окуй аласыздар:
Жаңылыктын аталышы: «Кыргызстанда трансгендерлерге арналган биринчи
көркөм-өнөр чыгармасы жарык көрдү»
Маалымат булагы: Kloop
Кээ бир окурмандардын бул жаңылыкка болгон позитивдүү
же нейтралдуу мамилесине карабастан, комментарийлердин
көпчүлүгүндө трансфобиянын жогорку деңгээлин байкоо
мүмкүн. Ар бир комментарийди үстүртөн эле карасак,
мындай комментарийлердин көпчүлүгү трансгендердүү
адамдар жөнүндө маалыматтын жоктугуна же аздыгына
байланыштуу болгонун байкасак болот. Бирок, бир топ
негативдүү комментарийлерге карабастан, өлтүрүүгө
чакырык менен ачык жек көрүү 38 комментарийдин
арасынан бир гана комментайриден табылган.
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ЛГБТ+ жөнүндө жаңылыктарга окурмандар
көрсөткөн мамилеси
Жаңылыктын аталышы: АКШда үчүнчү гендерге биринчи паспорт берилди
Булак: Kaktus Media
Бул жаңылык окурмандардын арасында активдүү реакция жараткан жок. Мунун
себеби, баяндалып жаткан окуя Кыргызстанда болгон эмес. Бирок,
комментарийлердин басымдуу көпчүлүгү трансфобиялык мамилени
чагылдырып турат.
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ЛГБТ+ жөнүндө жаңылыктарга
окурмандар көрсөткөн мамилеси
Жаңылыктын аталышы: Москвада Улуу
Британиянын элчилиги ЛГБТ желегин көтөрдү
Булак: Kaktus Media

Жаңылыктын аталышы: Ремонт, провокаторлор, ЛГБТга каршы плакаттар.
Фемицидке каршы митингге тоскоол жараткандар
Маалымат булагы: Kaktus Media
Бул жаңылык зордук-зомбулук жана өлтүрүү менен андан кийинки калктын
реакциясы жөнүндө болгонуна карабастан, бул жаңылыкка аз комментарий
калтырган адамдардын көңүлү ЛГБТ+ адамдарды сындоого бурулган. Мунун
себеби, журналист «ЛГБТ» сөзүн «митинг» сөзү менен бирге колдонгонунда. Бул
ыкма аудиториянын көңүлүн бурдуруу максатында колдонулган десек болот.

8

Жаңылыктын аталышы: Эмесем “көктөрдү” чыгарып жатышат. Депутат
Райымбек Матраимовдун потенциалын колдонууну сунуштады
Маалымат булагы: Kaktus Media

Бул жаңылыкка окурмандардын реакциясы толугу менен негативдүү болгон.
Жогоруда көрсөтүлгөндөй, таанымал болгон жемкордун потенциалын колдонуу
тууралуу депутаттын айтылган сунушуна окурмандардын кыжыры кайнап,
ачууланышты. Кызыктыруучу факт, депутаттын сөзүндө колдонулган жана
жаңылыктын башы менен жалпы текстинде жазылган “көктөр” сөзү
окурмандардын арасында турдүү реакцияларды жаратты. Кээ бир окурмандар
депутат ЛГБТ+ коомчулугун жемкорду актоо максатында колдонгондугун
жазышты, кээ бирлери депутатка карата өзүнүн негативдүү эмоцияларын
билдирүү үчүн гомофобиялык комментарийлерди жазышкан. Мунун негизинде
жыйынтык чыгарсак, окурмандар жемкорлорду колдогон депутаттардын
сөздөрүнө кыжырланганына карабастан, гомофобия жана стигманын деңгээли
ЛГБТ+ коомчулугу менен жемкордун ортосунда чынында болбогон
байланышты ортого чыгарат.
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Жалпы жыйынтыктар жана кеңештер
Биринчи жыйынтык.
ЛГБТ+ коомчулугу көбүнесе эл аралык уюмдарынын изилдөөлөрүндө,
отчетторунда аталат.
Акыркы жылдары ЛГБТ+ адамдар көбүрөөк көрүнүктүү болгону менен, ЛГБТ+
тиешелүү материалдардын көпчүлүгү адамдын укуктарын бузуу тууралуу
жаңылыктарына байланыштуу болот. Бир жагынан, маалыматтык порталдар
мындай изилдөө жана отчетторго көбүрөөк көңүл буруп, аларды материал
катары колдонуп калышты, экинчи жагынан, ЛГБТ+ коомчулукка тиешелүү
суроолордун ортого аз чыгуусунун себеби журналисттердин ЛГБТ+
коомчулугунун спецификасын, анын маселелерин жана муктаждыктарын
төмөн деңгээлде билгендигинде.

Экинчи жыйынтык.
Журналисттер ЛГБТ+ жөнүндө жаңылык жазууда жек көрүү жана душмандык
сезимдери байкалбайт. Бирок, журналисттер көп учурда аудиториянын көңүлүн
бурдуруу максатында саясатчылардын гомофобиялык сөздөрүн
жаңылыктардын башына коюшат. Төмөндө ушундай жаңылыктын мисалы
келтирилген:
Эмесем “көктөрдү” чыгарып жатышат. Депутат
Райымбек Матраимовдун потенциалын колдонууну
сунуштады.
Бактыбек Райымкулов Мамлекеттик бажы кызматынын
башчысынын мурдагы орун басарынын мээсин
мамлекеттин кызыкчылыгына колдонууну сунуштады. Бул
тууралуу депутат бүгүн, 13 октябрда, Жогорку Кеңештин
жыйынында сөз кылды.
Ал Дастан Бекешевдин мамлекеттик кызматчылар
өздөрү “кустуризация” кылган адамдары менен тойго
баргандарын айткан сөзүнө комментарий берип жатып,
депутат башка өлкөлөрдүн ордуна Кыргызстандын
пайдасына иштеп башташы керектигин айтты.
Мындай чет өлкөлүк агенттер абдан кооптуу болушу
мүмкүн. Биз катуу чараларлы көрүүбүз зарыл. Эмесем булар
“көктөрдү” чыгарып, ачып жатышат. Андан көрө
Райымбек Матраимовдой акылдуу адамдарды
командабызга алып, алардын потенциалын колдонушубуз
керек”, - деп министрлер кабинетине кайрылган
Райымкулов оюн билдирди.
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Үчүнчү жыйынтык.
Кээ бир ММКлар үчүн сезимтал терминологиянын маселеси ачык бойдон
калууда.
Анализдин натыйжасында көрүнүп тургандай, тандалган онлайн
басмаканалардын журналисттери сезимтал терминологияны колдонууда
прогресс көрсөткөндөрү менен, алар дагы эле ЛГБТ+ адамдарын
стигматизациялаган терминдерди колдонуп ката кетирип жатышат.
Эң туура терминологияны колдонгон жалгыз басмакана болуп Kloop.kg
аныкталды.

Төртүнчү жыйынтык.
ЛГБТ+ адамдардын көрүнүп, таанымал болуу деңгээли жогорулап, отчеттор
менен изилдөөлөр жарыяланганына карабастан, ЛГБТ+ жөнүндө жазылган
жаңылыктарга окурмандар көбүнесе негативдүү реакция беришет. Жаңылык
сайттарынын окурмандары жек көрүүнү көрсөтүп, куугунтуктоо чакырыктарын
жазып турушат. Бул маселе кийинки изилдөөнү талап кылат.

Кеңештер:
Журналисттер үчүн окутуучу иш-чараларды
уюштуруу сунушталат. Атайын колдонмонун
бар болгонуна карабастан, ЛГБТ+
коомчулугуна байланыштуу жаңылыктарды
жазууда журналисттер эскирген же туура эмес
терминдерди колдонушат.
Окурмандардын комментарийлеринде
трансфобиянын жогорку деңгээли биринчи
ирээтте актуалдуу маалыматтын
жетишсиздигине байланышкан.
Транс*адамдар жөнүндө кызыктуу жана туура
маалыматтын саны менен сапатын
жогорулатуу шарт.

11

