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УЮМ ЖӨНҮНДӨ

Кыргыз Индиго – бул кыргызстандык ЛГБТ+ уюм жана
Борбордук Азияда эң ири уюмдардын бири. Биз укуктарды
коргоо, адвокация боюнча иш жүргүзүп, коомчулукка кызмат
көрсөтөбүз. Биз тең укуктуулук үчүн жана ЛГБТ+ адамдардын
жашоо сапатын жакшыртуу үчүн күрөшүп келебиз.

КИРИШҮҮ
Бул отчёт интернеттеги жаңылык басылмаларын, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн
баракчаларын, айрым блогерлердин жазгандарын, ошондой эле окурмандардын ЛГБТ+
адамдар жана коомчулук жөнүндө сөз болгон жаңылыктарга карата көз карашын
талдоонун натыйжасы.
Кыргыз Индиго 2021-жыл боюнча ушуга окшош отчёт көрсөткөн, аны расмий
сайтыбыздан тапсаңыз болот.
Эскерте кетсек, Кыргыз Индиго бир катар дайджесттерди, ММКларга мониторинг
жүргүзгөн 2018-жыл үчүн жарым жылдык жана жылдык отчёт, ошондой эле
журналисттер үчүн «ЛГБТ+ жөнүндө кантип жазуу керек?» деп аталган колдонмо
чыгарган.

ЖАЛПЫ СҮРӨТТӨМӨ
Бул талдоо кыйыр түрдө же түздөн-түз ЛГБТ+ адамдар жана коомчулук тууралуу сөз
болгон материалдарды изилдөөгө негизделген. Анализге ошондой эле дипломатиялык
өкүлчүлүктөрдүн социалдык тармактардагы расмий баракчаларына жазгандары да
киргизилген. Материалдарды чогултуу жана талдоо реалдуу режимде утуру жүргүзүлүп,
2022-жылдын январь-июль айлары аралыгындагы мезгилди камтыйт.
Мурунку отчёттон айырмаланып, маалымат сайттарын талдоо ылгап алынган сайттар
менен чектелген эмес. Бул отчётто негизги басым жаңылыктын аталышында же
текстинде ЛГБТ+ жөнүндө сөз болгон бардык материалдардын мазмунун талдоого
коюлган.
Ошондой эле, ЛГБТ+ коомчулугуна түздөн-түз тиешеси бар эки маанилүү дата: 17майда белгиленүүчү IDAHOBIT (Гомофобияга, бифобияга, интерсексфобияга жана
трансфобияга каршы эл аралык күн) жана көптөгөн өлкөлөрдө, анын ичинде
Кыргызстанда да Сыймыктануу айы болуп эсептелген июнь айы эске алынды.
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Дипломатиялык өкүлчүлүктөр ЛГБТ+ коомчулугуна колдоо көрсөтүүнү маанилүү деп
эсептеп, ЛГБТ+ активисттери менен түрдүү иш-чараларды өткөрүшүп, социалдык
тармактардагы баракчаларына жарыялашты. Бул баракчалардын да окурмандары көп
болгондуктан, биз публикациялардын өзүн жана окурмандардын реакциясын
талдадык.
Изилдөө төмөнкү сандык жана сапаттык маалыматтарды алууга багытталган:
Жогоруда айтылган булактардагы ЛГБТ+ жөнүндө эскерүүлөрдүн жалпы саны.
ЛГБТ+ адамдар жана коомчулугу кандай контекстте жана кандай окуялар
учурунда көбүрөөк айтылат.
Жаңылык порталдарынын жана социалдык тармактардын колдонуучулары квиркоомчулугу жөнүндө айтылган жаңылыктарды кандай кабыл алышат.
Жалпысынан 125 материал табылып, талдоого алынган. Жылдын алгачкы айларында
эскерүүлөрдүн деңгээли төмөн болгон. Бул бир нече факторлорго байланыштуу.
Биринчиден, жаңы жылдык майрамдар, ошондой эле кышкы каникулдар мезгили
адатта жандуу эмес. Экинчиден, ММКнын көңүлү коңшу Казакстанда болуп өткөн
окуяларга жана Россиянын Украинада согуш башташына бурулду.
Башка учурларда болсо эскерүүлөрдүн саны орточо деңгээлде болгон.

КВИР-АДАМДАР ЖАНА КВИРКООМЧУЛУК КАНДАЙ
КОНТЕКСТТЕ ЭСКЕРИЛЕТ

АДАМ УКУКТАРЫ
ЛГБТ+ коомчулугу көбүнчө адам укуктарынын ар кайсы аспекттерине тиешелүү
билдирүүлөр жана жаңылыктар контекстинде эске алынарын мурунку отчётто
белгилегенбиз. Бул изилдөөдө камтылган мезгил да ошол эрежеге баш ийет. Төмөндө
адам укуктарын бузуу же эркиндигин чектөө боюнча окуялардын арасында квиркоомчулугу жөнүндө сөз болгон мындай жаңылыктарды мисал келтирдик.
Жаңылыктын аталышы: «Туризм жөнүндө каалашыңча айт, сын пикирге – тыюу
салынат». Amnesty International Өзбекстандын бийлигин блогерлердин укуктарын
чектегендиги үчүн сынга алды.
Жаңылыкка шилтеме: https://rus.ozodlik.org/a/31920226.html
Бул жаңылыкта көз карандысыз журналисттердин жана блогерлердин укуктарын чектөө
жана мыйзамсыз камакка алуу жөнүндөгү мазмунда ЛГБТ+ тууралуу эскерилген. Ал
журналисттер жана блогерлер түрдүү маселелердин арасында Өзбекстандагы ЛГБТ+
коомчулугунун көйгөйлөрүн да жазышат.
Бул жаңылык ошондой эле 24.kg сайтында кыргыз тилинде чыккан: Amnesty
International: өзбек бийлиги блогерлердин укуктарын чектеп жатат.
Жаңылыкка шилтеме:
https://24.kg/kyrgyzcha/238536_Amnesty_International_ozbek_biyligi_blogerlerdin_ukuk
taryin_chektep_jatat/

2

Жаңылыктын аталышы: Дастан Бекешев: Журналисттерди кармоо – башка
маалымат каражаттары үчүн сигнал.
Жаңылыкка шилтеме:
https://24.kg/obschestvo/221417_dastan_bekeshev_zaderjanie_jurnalistov_signal_dlya_d
rugih_smi/
Бул кабарда депутат Болот Темировдун кармалышын – бийликтин анын иликтөөсүнө
берген жообу деген оюн айткан. Депутаттын пикиринде ошондой эле мындай сөздөр
бар: «Менимче, бул бардык журналисттерге саясатка аралашпагыла деген белги. Азыр
алар каалаганын жасай алышат – баарын тыңчы деп айыпташат, ЛГБТ өкүлдөрүнө
кошконду жакшы көрүшөт. Дагы жакшы, бул жолу баңгизат экен, анткени бул ар бир
кыргыздын башынан өткөн. Башкы прокуратурага кайрылабыз. Тиешелүү реакция
болбой турганын түшүнөм, бирок жок дегенде арызды катташат».
Жаңылыктын аталышы: Журналист Дудь, саясат таануучу Шульман жана сүрөтчү
Ёлкин Россиядагы «чет элдик агенттердин» тизмесине киргизилди.
Жаңылыкка шилтеме: https://rus.azattyk.org/a/31805938.html
Кабардын текстинде орусиялык ЛГБТ-тармагынын психологиялык кызматынын
жетекчиси Мария Сабунаева жана ЛГБТ-активист Регина Дзугкоеванын аттары аталып,
алар журналисттер менен бирге чет элдик агенттердин реестрине киргизилгендиги
айтылган.
Жаңылыктын аталышы: Жарандык тууралуу сөз: кызыктуу презентациядан кийинки
ойлор
Жаңылыкка шилтеме: https://rus.azattyk.org/a/31885032.html
Бул кабарда кыргызстандыктардын атуулдук деңгээли боюнча жүргүзүлгөн
изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жөнүндө айтылган. Бул жаңылыкта берилген башка
кызыктуу корутундулардан тышкары, калктын басымдуу көпчүлүгү ЛГБТга тыюу
салынышы керек деген пикирде экени айтылат.
Жаңылыктын аталышы: Каракалпакстан: Өзбекстандын курамындагы республика
суверенитеттүү статусунан айрылышы мүмкүн. Тургундар нааразы.
Жаңылыкка шилтеме: https://rus.azattyk.org/a/karakalpakstan-respublika-sostaveuzbekistana-mozhet-utratit-suverennyy-status-zhiteli-vozmuscheny/31925700.html
Өзбек саясат таануучусу Рафаэль Саттаров бул жаңылыкта Каракалпакстандын
тургундарынын нааразычылыгына алып келген Өзбекстандын Конституциясындагы
өзгөртүүлөр темасына токтолот. Текстте ал «кээ бир саясатчылар автономияны
сепаратизмге, демократияны болсо – ЛГБТны мыйзамдаштырууга теңешет» деп айткан.
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Жогорудагы мисалдардагы жаңылыктардын баары адам укуктарынын бузулушу
тууралуу. Алардын үчөө Өзбекстан, Кыргызстан жана Орусиядагы сөз эркиндигин
чектөөгө тиешелүү экенине көңүлүңүздү бурабыз.
Ошондой эле эки жаңылыктын текстинде ЛГБТ кандайдыр бир терс көрүнүш катары
берилгенине көңүлүңүздү бургубуз келет. Журналисттин камалышы боюнча пикирин
билдирген депутат Бекешевдин жана реформадагы өзгөрүүлөргө карата Каракалпакстан
активисттеринин реакциясы жөнүндө комментарий берген саясат таануучу Саттаровдун
сөздөрүндө ЛГБТ+ коомчулугуна карата стигматизация жана контенттик дискриминация
байкалат (Контенттик дискриминация[1] – бул азчылыктарды жана аярлуу топторду
жаманатты кылган ксенофобиялык стереотиптерди жана клишелерди камтыган
басылмалардын, айтылган сөздөрдүн, медиа материалдарынын мазмуну).

МАДАНИЯТ ЖАНА
СПОРТ
ЛГБТ+ коомчулугу жөнүндө көп айтылган дагы бир популярдуу контекст – бул маданият
жана спорт менен байланышкан жаңылыктарга тийиштүү.
Жаңылыктын аталышы: Видео: Кыргызстанда биринчи феминисттик жана квир
музейи ачылды
Жаңылыкка шилтеме: https://kloop.kg/blog/2022/01/12/video-v-kyrgyzstane-otkrylsyapervyj-fem-kvir-muzej/
Жаңылыктын аталышы: Казакстанда «Базз Лайтер» мультфильмин көрсөтүүгө тыюу
салынды: өбүшүү оңтойсуздандырды
Жаңылыкка шилтеме:
https://24.kg/obschestvo/239778_vkazahstane_zapretili_multfilm_bazz_layter_smuschaet
_potseluy_/
Жаңылыктын аталышы: Аял каармандардын өбүшүүсүнөн улам Казакстанда«Базз
Лайтер» мультфильмин көрсөтүүгө тыюу салынды
Жаңылыкка шилтеме:
https://kaktus.media/doc/463685_v_kazahstane_zapretili_k_pokazy_myltfilm_bazz_layte
r_iz_za_pocelyia_jenskih_personajey.html
Жаңылыктын аталышы: «ПСЖ» клубунун футболчусу ЛГБТ өкүлдөрүн колдобой,
талаага чыкпай койгондугу үчүн сынга алынып жатат
Жаңылыкка шилтеме:
https://ru.sputnik.kg/20220518/france-futbol-lgbt-geyye-otkaz-futbolka1064491812.html
Жаңылыктын аталышы: РФ Маданият министрлиги Пол Верховендин лесбиянка
монахинялар тууралуу тасмасын интернетте көрсөтүүгө тыюу салды
Жаңылыкка шилтеме:
https://www.currenttime.tv/a/minkult-onlayn-prokat-verhoven/31812173.html
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Жаңылыктын аталышы: Жылдын аягына чейин Disney каармандарынын жарымы
ЛГБТКнын же расалык азчылыктардын өкүлдөрү болот
Жаңылыкка шилтеме:
https://newizv.ru/news/culture/30-03-2022/k-kontsu-goda-polovina-geroev-disneybudut-predstavlyat-lgbtk-ili-rasovye-menshinstva
Жаңылыктын аталышы: Орусиядан кеткен Netflix компаниясынын акциялары 25%га
кескин арзандады
Жаңылыкка шилтеме:
https://rf-smi.ru/cinema/72801-akcii-ushedshego-iz-rossii-netflix-ruhnuli-na-25.html
Жаңылыктын текстинде Илон Масктын которулган сөздөрү берилген. Анын ою боюнча,
популярдуу стриминг сервисинин акцияларынын кыйрашынын чыныгы себеби башкада
– ЛГБТ, расалык, гендердик адилеттүүлүктү коргогон «woke (ойгонгон) маданиятынын
вирусу» жугуп, бул сервистин тасмаларын «көрүүгө болбой калган».
Бул бөлүктө ЛГБТ+ коомчулугу медиа чөйрөдө көбүрөөк көрсөтүлө баштаганы тууралуу
жаңылыктардын көбү терс жагынан гана чагылдырылып жатканын көрөбүз. Мисалы,
квир-каармандар бар мультфильмди көрсөтүүгө тыюу салынганы жөнүндөгү жаңылык
Kaktus.Media сайтында да, 24.kg сайтында да, өбүшүү сценасына ачууланган же капа
болгондор тарабынан гана чагылдырылган. ЛГБТ+ адамдардын өздөрүнүн көз карашы
же компаниянын түшүндүрмөсү берилген эмес. Бир караганда, бул эки кабар толугу
менен маалыматтык кабар жана эч кандай ой камтыбагандай көрүнгөнү менен, көлөмү
чоң эле материалдарда альтернативалуу пикирдин жоктугу – ушул маалымат
басылмаларынын журналисттери теманы бир тарабынан гана ачкандыгын көрсөтүп
турат. Бул кабардын астындагы комментарийлерге да көңүл буралы. Kaktus.Media
сайтында бул жаңылыкка 7 окурман өз пикирин билдирип, жалпысынан 5615 окурман
көргөн. 7 комментарийдин бирөө гана бейтарап пикирди чагылдырса, калгандары
гомофобиялык мазмунда жазылган:
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Кээ бир атактуу инсандардын гомофобиялык билдирүүлөрүнө же ишаракеттерине негизделген материалдарды жазуу тенденциясы да абдан
популярдуу. Маселен, жогоруда келтирилген мисалдардын арасында
«ПСЖ» футболчусу ЛГБТ өкүлдөрүн колдоодон жана талаага чыгуудан
баш тартканы үчүн сынга алынып жатканы тууралуу жаңылык бар.
Кабардын текстинде футболчу кырдаалдын курмандыгы катары
көрсөтүлүп, «болушууга аргасыз болду» деген сөздөр колдонулуп,
футболчуну коргогон Сенегалдын президентинин айткан сөзү
келтирилген.
Мындан тышкары, текстте ЛГБТ адамдарды коргоо «Европалык баалуулуктардын
нормалары» менен байланыштырылганы даана көрүнүп турат. Бул жагдай окурмандарга
пропаганданын айынан жеке көз караштар кемсинтилип жаткандай көрсөтүлгөн.
Жаңылыкта гомофобиялык тилди колдонуунун дагы бир мисалы – бул Netflix-тин
акцияларынын баасынын түшүшү жөнүндөгү кабарда. Жаңылыктын текстинде Илон
Масктын которулган комментарийи берилген: ал ЛГБТ+ укуктарын коргоо, расалык
жана гендердик теңчиликти «woke (ойгонгон) вирусу» деп атап, сервистин тасмалары
«көрүүгө жараксыз» болуп калышына себеп болду деген пикирин айткан. Бул эки
жаңылык ЛГБТ+ кыймылын атайылап душман көрсөтүп, башкалардын жашоосуна терс
таасирин тийгизген көйгөйлөрдүн башаты катары сездирет.
Коомдо ансыз да бар стигманы жана гомофобияны күчөтүү үчүн ЛГБТ+ адамдары
жөнүндөгү жаңылыктарды колдонуунун дагы бир мисалы – бул «Новые известия»
сайтындагы макала. Макала Disney компаниясынын башкы директору «тасмалардагы
жана мультфильмдердеги каармандардын жарымы ЛГБТ жана расалык азчылыктардын
өкүлдөрү болот» деген билдирүүсүнө арналганы менен, материал толук эмес жана
жаңылык үчүн колдонулган сүрөт да көйгөйлүү:
«ЛГБТК жана расалык азчылыктар» деген сөздөрдү камтыган аталышты эң белгилүү терс
каармандардын биринин сүрөтүнүн үстүнө коюу – бул квир адамдарды элдин эс
тутумунда терс сезимдерди пайда кылган каармандар менен манипуляциялык
байланыштыруунун мисалы. Жаңылыктын тексти болсо андан бетер көйгөйлүү.
Биринчиден, туура эмес котормо берилген.
Орус тилиндеги цитатада мындай
деп айтылат: «Мен бул жерде эки
кызыктай баланын, чындыгында –
бир трансгендер баланын жана бир
пансексуал баланын энеси катары,
ошондой эле корпоративдик лидер
катары сүйлөп жатам, – деди Бёрк. –
Акыркы убакта мен бул тууралуу көп
сөз уктум, эми өзүм үчүн гана эмес,
балдарым үчүн да сүйлөөгө
милдеттүү экенимди сезип жатам».
Биз бул жаңылыкты англис тилинде
издеп тапсак, түпнускасында мындай
деп айтылыптыр: «I'm here as the
mother of two queer children,
actually, one transgender child and
one pansexual child, and also as a
leader».
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Queer – кызыктай деп которулса да, бул контекстте «квир» деген сөздү колдонуу
туурараак болмок, анткени сөз кызыктай балдар эмес, квир-балдар жөнүндө болуп
жатат. Орус тилиндеги версияда автор кошуп салган цитатанын экинчи бөлүгү болсо –
түпнускада кыскача эскертүүдөн кийин айтылган. Ал эскертүүдө «Диснейдин»
кызматкерлери сексуалдык ориентация жана гендердик иденттүүлүк жөнүндө жаштарга
сабак өткөрүүгө тыюу салган Флорида штатынын мыйзамына каршы чыкканы тууралуу
айтылган. «I have heard so much from so many of my colleagues over the past few weeks in
open forums, through emails and phone conversations, – Burke said. – I feel a responsibility
to speak not just for myself but also for [my kids]». Орусча версиясында бул мыйзам
жөнүндө жана андан кийинки нааразычылыктар же жактоочу топтордун реакциясы
тууралуу эч кандай сөз жок. Түз цитаталарды куулук менен колдонуу, ордун
алмаштыруу, ошондой эле жаңылыктарды мурунку окуялардын контекстинен тышкары
берүү – журналисттердин этикалык кодексин одоно бузуу болуп саналат.

IDAHOBIT ЖАНА СЫЙМЫКТАНУУ АЙЫ
Гомофобияга, бифобияга, интерсексфобияга жана трансфобияга каршы эл аралык күн
жана Сыймыктануу айы ошондой эле айрым блогерлердин жана айрым ММКнын
көңүлүн өзүнө бурган кандайдыр бир контекст жаратты.
Белгилүү кыргызстандык журналист жана активист Бектур Искендер Варшавадагы
сыймык жүрүшүнө катышканы тууралуу Facebook баракчасына жазды.
Постко шилтеме:
https://www.facebook.com/bektour/posts/pfbid0vVX9km1DFPTyp6KyaK9sXkXaBojdoF4A
2iW14NdakHZskBjCbppuor2vLENpJV1kl
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Бул постту «Вечерний Бишкек» маалымат сайтынын журналисттери материал катары
пайдаланышкан.
Жаңылыктын аталышы: Журналист Бектур Искендер Бишкекте ЛГБТ парады өтөр
деген үмүтүн айтты
Жаңылыкка шилтеме:
https://www.vb.kg/doc/419827_jyrnalist_bektyr_iskender_vyrazil_nadejdy_provesti_v_bis
hkeke_lgbt_parad.html
Редакция Бектур Искендердин постунун өзүнөн цитата келтирүүдөн тышкары, Kloop.kg
сайтынын донорлорунун бири Hivos уюмун «ЛГБТ коомчулугун колдогон голландиялык
фонд» катары атап өтүүнү зарыл көргөн. Биз Hivos сайтына кирип, фонд жалаң гана
ЛГБТ+ коомчулугун колдой тургандыгынын далилин таба алган жокпуз. Бирок уюм бир
нече аймактарда жарандык укуктар, экологиялык адилеттүүлүк жана гендердик теңдик
сыяктуу багыттар боюнча бирдей укуктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу
маселелери менен алектенерин билдик. Биз «Вечерний Бишкектин» редакциясына
маалыматты бурмалоо журналисттердин этикалык кодексин бузуу болуп санала
тургандыгын жана жарыялоодон мурда алар маалыматтын аныктыгын текшерүүгө
милдеттүү экенин эскерткибиз келет.
Дипломатиялык өкүлчүлүктөр кыргызстандык квир-активисттер менен бир катар
жолугушууларды өткөрүп, анын жыйынтыгында сүрөттөр менен постторду жарыялашты.
Европа биримдигинин өкүлчүлүгү 17-майда Кыргызстандагы ЛГБТ+ адамдардын
абалын талкуулагандан кийин билдирүү жарыялады. Ал постту бул шилтемеден тапса
болот: https://www.instagram.com/p/CdqQiQdI-HM/?utm_source=ig_web_copy_link
Посттун астына 17 комментарий жазылса, анын ичинен 7 комментарий маанилүү дата
менен куттуктоо түрүндө болуп, ал эми 2 комментарий окурмандардын көңүлү калганын
чагылдырган. Жек көрүүгө, киши өлтүрүүгө, ачык агрессияга чакырыктар болгон эмес.
АКШ элчилиги 17-май күнүнө арнап, ЛГБТ адамдардын көйгөйлөрү боюнча көбүрөөк
маалымат билүүгө чакырган пост жарыялады. Пост «Лабрис» коомдук бирикмесинин
директорунун сүрөтү менен чыккан.
Ал постту жана комментарийлерди бул жерден тапса болот:
https://www.instagram.com/p/Cdpu7x8oMuK/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
Биз бул постко жазылган пикирлерди талдап көрүүнү чечтик. Жалпысынан ар кандай
колдонуучулардан 19 комментарий жазылса, 4 комментарий куттуктоо, жактыруу жана
сүйүүнү билдирип, калган комментарийлерде ар кандай деңгээлдеги жийиркенүү жана
пропаганда деп айыптоо айтылган. Биз бул комментарийлерде кайсы сөздөр көп
камтылганын ачык көрсөткөн чакан графика жасадык.
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Көрүнүп тургандай, комментаторлор эч кандай мазмуну жок лозунгдарды колдонушат
жана өз позициясын популярдуу ураандарды колдонуп жакташат. Ошондой эле
комментарий жазгандар башка куралдар жок болгон учурда жөн гана кускусу келген
эмодзилерди колдонгонду жактырары байкалып турат.
Кийинчерээк АКШ элчилиги Сыймыктануу айына арнап жолугууга чакырган ЛГБТ+
активисттери асан-үсөн түсүндөгү желекти кармаган сүрөтү менен пост жарыялаган.
Постко шилтеме: https://www.instagram.com/p/Ce5e5UDIv--/
Бул постту Kaktus.Media сайты жаңылык катары колдонуп, асан-үсөн желегин кармаган
активисттердин сүрөтүн да жайгаштырган. Маалымат порталынын окурмандары бул
жаңылыкка эч кандай комментарий жазышкан эмес, бирок Элчиликтин түпнуска
постунун астында ар кандай мазмундагы 687 комментарий жазылган. Диаграммадан
көрүнүп тургандай, комментарийлердин басымдуу бөлүгүндө пропаганда жүргүзүү жана
салттуу баалуулуктарды бузуу деп айыптоолор камтылган, 2 комментарийде АКШ
элчилигинин жанында митинг уюштурууга чакырыктар камтылган, бирок бул
комментарийлерден митингдин көздөгөн максаты кандай болору түшүнүксүз. 11
комментарийде АКШ элчилиги активисттерге грин-карта берсин же АКШга алып кетсин
деген сунуш, 10 комментарийде адам өлтүрүүгө чакырык жана 33 комментарийде
сыймык айына карата куттуктоолор жана асан-үсөн желеги тартылган эмодзилер
камтылган.
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ЛГБТ+ адамдарга карата жек көрүү жана кастык жогорку деңгээлде бойдон калууда.
Талдоодон улам ЛГБТ+ жамааты коом тарабынан табигый эмес жана жат көрүнүш
катары кабыл алынганы көрүнүп турат.
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ММКДАГЫ ЛГБТ+ АДАМДАРДЫН ОКУЯЛАРЫ
Бул блок ЛГБТ+ активисттеринин ар кандай басылмалар үчүн айтып берген окуяларына
негизделген жаңылыктарды камтыйт. Мисал үчүн биз Kloop сайтынын Instagram
баракчасында жарыяланган эки жаңылыкты жана Vzglyad ресурсунан бир материалды
алдык.
Дастан Касмамытовдун «Кызгылт чокулар» долбоору тууралуу видеону жана ага
кошо редакциянын эскертүүлөрүн бул шилтемеден таба аласыз:
https://www.instagram.com/tv/Cb60j3vFgpz/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
Kloop жаңылыктар басылмасы квир-адамдарга жана коомчулукка карата эң сезимтал
тил колдонгон редакция катары биздин мурунку анализдерибизде көп белгиленген, бул
жаңылык да ошолордун катарына кирет.
Бул жаңылыкка 422 адам комментарий жазган. Анын ичинен 92 комментарийде колдоо
сөздөрү, 17синде редакцияны коркутуу жана мындай макалаларды чыгарууну токтотууга
чакырык камтылган; 56 адам басылмадан пропаганданы көргөн, 5 комментарий
зомбулукка чакырган, буларды Кудай жазаласын деген кайрылуу – 5, жана мазактаган,
кемсинткен сөздөрдүн саны 65 экенин эсептеп чыктык. Калган комментарийлер болсо
башка комментарийлерге берилген жооптор.
Vzglyad сайтында «Борбордук Азияда ЛГБТК катары жашоо» деп аталган макала чыккан.
Материалга шилтеме: https://bit.ly/3RIPoV3
Бул редакция Азаттык Үналгысынын түз эфиринен алынган маалыматтарды негиз катары
колдонгон. Макалада гомофобиялык билдирүүлөр же чакырыктар жок болгону менен,
мазмунунда так эместиктер көп. ЛГБТ+ коомчулугу жөнүндө жазууга кызыккан
журналисттерди биз уюмдар жана активисттер менен байланышууга чакырабыз, алар
бардык керектүү маалыматтарды бөлүшүүгө даяр.
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ЖАЛПЫ КОРУТУНДУЛАР ЖАНА СУНУШТАР
1-корутунду
Биз Борбордук Азияда журналисттерди, ошондой эле адам укуктарын коргогон
активисттерди кысымга алуу үчүн репрессиялык ыкмаларды колдонуу көбөйүп
баратканын жана бул өкүнүчтүү экенин белгилейбиз. Жалаң гана ЛГБТ+ коомчулугуна
тиешелүү жаңылыктар талдоого алынганына карабастан, бул анализге Кыргызстанда,
Өзбекстанда жана Орусияда сөз эркиндигин бузган окуялар камтылып калган.

2-корутунду
Көп учурларда аудиторияга таасири чоң жана авторитети бар белгилүү инсандар
ЛГБТ+ кыймылын терс көрүнүштөр менен байланыштырып, ансыз да коомдо бар
стигматизацияны жана дискриминацияны күчөтүшөт.

3-корутунду
Маданият жана спорт контекстинде квир-коомчулук жөнүндө сөз болгон материалдар
көбөйдү. Ошенткени менен, жаңылык сайттарынын редакциялары көбүнчө
объективдүү, таразаланган жана бардык тараптардын пикирин камтыган маалымат
берүү принцибин тоотпой, квир коомчулугун атайылап кас көрсөтүү үчүн
манипуляциялык ыкмаларды колдонушат.

4-корутунду
Материалдарда ЛГБТ+ коомчулугу эскертилишине карата окурмандардын мамилеси
терс бойдон калууда. Оң комментарийлер да бар болгону менен, жек көрүү жана
кастык тилин колдонгон адамдардын саны мурдагыдай эле жогору.

5-корутунду
Ар түрдүү маалымат жана жаңылык сайттары тарабынан ЛГБТ+ коомчулугуна кызыгуу
артканын белгилейбиз. Маселен, изилденип, бирок бул анализге мисал катары кирбей
калган материалдардын арасында исламдык Umma журналында табылган материал
бар.

СУНУШТАР
Биз журналисттерге, ошондой эле
маалымат сайттарынын редакцияларына
жаңылыктарды, алардын арасында
ЛГБТ+ коомчулугуна тиешеси бар
материалдарды жазууда Кыргыз
Республикасынын журналисттеринин
этикалык кодексин сактоону
сунуштайбыз.
Ошондой эле депутат Бекешевге ЛГБТ+
менен байланыштыруу эч кимди
мыйзамсыз камоого негиз боло
албастыгын эске алышын сунуштайбыз.
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