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БАШ СӨЗ

Гомосексуалдуулук тууралуу аз жазышат жана аз кеп кылышат. Бирок Кыргызстанда 
башка өлкөлөрдөгүдөй эле гомосексуалдар бар. Бул китепче бир жыныстагы 
шериктерди тандаган адамдардын жашоосунан алынган фактыларга жана алардын 
биздин күндөрдөгү жашоосуна, ойлору жана сезимдерине негизделип жазылган. 
Китепче төрт айдан ашык даярдалып, колдон колго өтүп он чакты адам тарабынан 
иштелип, жазылып чыккан. 

Китепченин барактарынан биздин жашоодогу оң жана терс ирмемдерди кезиктире 
аласыздар, бирде үшкүрөсүз, бирде ачууланасыз.

Китепчеде гомосексуалдуулук деген эмне экендигин түшүнүү үчүн ар бир адамга 
керектүү негизги түшүнүктөр жана ар бир гомо жана бисексуал адамга карата 
коомдун терс мамилеси кандай таасирин тийгизери келтирилген.  

Биз бул адамдарга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз: Аллага, Гүлзадага, 
Накуляга, Альбинага, Русланга, Стеллага, Дмитрийге, Настяга, Ренатага, Сельбиге, 
Иванга, Сергейге, Кривой Рогдук Лилия Антоновага, Улуу Британиялык Клэрге, 
АКШлык Конго, Киевдик Людмила менен Аленага, дагы бир Киевдик Ташага ;)
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Дильшат, 39 жашта:
«Мага сулуу жана кызыктуумаек кура билген адамдар жагат, аялбы 
же эркекби айырмасы жок. Мен үчүн сүйүүдө жыныс, жаш курак же 
улут деген болбойт. Адам сексуалдык жактан өзүнө тартып турат 
же тескерисинче тарта албайт. Мен кимди көбүрөөк сүйөөрүмдү 
тандагым келбейт - аялдардыбы же эркектердиби, бул бири-бирине 
окшобогон ар башка туюу жана сезимдер».

Гомосексуалдуулук деген эмне?

 Ар бир адамдын жашоосунун негиздеринин бири - анын сексуалдуулугу. 
Адамдын сексуалдуулугу анын ориентациясынан - анын карама-каршы жыныстагы же 
өзү менен бир жыныстагы адамдарга карата эмоционалдык, эротикалык, сексуалдык 
каалоосунан түздөн түз көз каранды. Адам өзүнүн каалоосунан ылайыктап коомдогу 
социалдык жана сексуалдык жүрүм-турумдарынын тигил же бул моделин түзүп 
чыгат. Адамдын сексуалдык ориентациясы үч түргө бөлүнөт: гетеросексуалдуулук, 
бисексуалдуулук жана гомосексуалдуулук. 
 Гетеросексуалдар - бул карама-каршы жыныстагы адамдарга эмоционалдык 
жана сексуалдык жактан умтулган адамдар. 
 Эркектерге жана аялдарга бирдей эмоционалдык жана сексуалдык жактан 
умтулган адамдар бисексуалдар деп аталат.
 Бисексуалдык ориентациянын өкүлдөрү үй-бүлө куруп, аялдар менен да, 
эркектер менен да жыныстык катнашта боло беришип эмоционалдык жана сексуалдык 
жактан ырахат ала алышат. 

Гомосексуалдуулук деген эмне?

Сабрина, 23 жашта:
«Мен 15 жашымда өзүмдү бисексуал катары кабыл алдым. Ал учурда мен эркек 
балдар менен көп аралашчумун, алар менен бирге убакыт өткөрүүнү жактырчумун. 
Алардын мага көңүл бөлүүсүн кабыл алууну жактырып, өзүмдү корголгон адам 
катары сезчүмүн. Мектепте менин жакын курбу кызым бар болчу, мен аны 
идеал тутчумун. Убакыт өткөн сайын мен ал кызды сүйүп калгандыгымды сезе 
баштадым. Аны ар дайыи коргоп, окууда жардам берчүмүн. Ага жакшы болсун 
деп  ал үчүн  укмуштуудай нерселерди жасап жаткандыгымды өзүм байкабай 
калчумун».
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 Гомосексуалдар - бул өзү менен бир жыныстагы адамдарга эмоциалдык жана 
сексуалдык жактан умтулган адамдар.  
 Эркек гомосексуалдар гейлер деп аталат, ал эми аялдар - лесбиянкалар.
 Лесбиянка - бул аялдарга гана эмоционалдык жактан да, сексуалдык жактан 
да умтулуусу бар аял.

 Гей - бул эркектерге гана эмоционалдык жактан да, сексуалдык жактан да 
умтулуусу бар эркек. 

Юлдуз, 24 жашта: 
«Мага 14 жашымда аялдар жагаарын сезе баштадым. Ар дайым биринчи партада 
отурчумун, артка бурулуп  бардык кыздарды карачумун. Алардын көңүлүн алганга 
аракеттенчүмүн, үйлөрүнө чейин жеткирген учурлар болгон. 17 жашымда 
биринчи жолу өбүштүм, анан менин табиятым ушундай экондигин түшүндүм».

Кадыр, 40 жашта:
«Бардыгы мектепти аяктагандан кийин башталды. Мен 
гомосексуалдуулук жөнүндө ар кандай маалыматтарды: журналдарды, 
кинолорду издедим. Студенттик жылдарда эркектерге болгон 
жактыруу сезими бир кыйла өрчүдү».

Акыл,  23 жашта:
«13 жашыман тартып менин көңүлүм эркектерге бурула баштады, андан 
кийин уланып кетти.    

Арина, 30 жашта:
«Бала кезимден эле кыздарга болгон кызыгуу бар болчу. Бала кезимде 
аларды чачынан тартчумун, алардын көңүлүн өзүмө бурдуруу үчүн 
бардык айла-амалдарды жасачумун. Кыздарга карата эротикалык 
жактан умтулууну сезе баштаганда бул жарыкчылыкта мага окшогон 
эч бир адам жок деп ойлогом. Ал эми кийинчирээк мен лесбиянка кыз 
менен тааныштым, ошондо менин бактыма чек жок эле». 
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Назгуля, 25 жашта: 
«Туугандарым менин лесбиянка экендигимди билишкенде мени 
жин оорулуулардын ооруканасына жаткырууну чечишкен. Бирок 

Республикалык Психикалык Ден Соолук Борборунда аларга 

Эмне себептен кээ бир адамдар гетеросексуал, ал эми башкалар - гомосексуал 
болуп төрөлүшөт? 

 Адамзаттын тарыхында ар бир коомдо бисексуалдар, гейлер жана 
лесбиянкалар  белгилүү бир пайызды түзүп келгендигинин себептери азыркы учурга 
чейин кызуу талаш-талкууларды жаратып келет. 
 Окумуштуулардын бир бөлүгү гомосексуалдуулуктун жаралышын 
биологиялык, башка бөлүгү - социалдык теорияларга байланыштырышат.
 Сексологияга негиз салуучулар Уильяма Мастерс менен Вирджиния 
Джонсондун «Сексологиянын негиздери» басылмасындагы ой-пикирлери: «Негизги 
көйгөй гомосексуализмдин себептери эмнеде экендигин эч ким билбегендигинде эмес. 
Эмне себептен көпчүлүк адамдар гетеросексуалдуу экендигин эч ким билбейт - мына 
ушул азыркы кездеги сексологиянын негизги көйгөйү».* 
 Гомосексуалдуулук инсандын өзгөчөлүгү экендигин окумуштуулар моюнга 
алышкан, бирок буга карабастан азыркыга чейин гомосексуалдуулукту дарылаганга 
аракет жасап келишет.

Сүйүүнү дарылашканда

 Жүздөгөн жылдар бою медицина «гомосексуализмди» жин ооруларынын 
катарына кошуп келген. XIX кылымда ошол мезгилде «алдыңкы» деп эсептелген ыкма, 
мисалы күйгүзүү жолу менен дарылоого аракет кылышкан. 
 Дарылоонун дагы бир «адамгерчиликтүү» аракети - жек көрүнтүү терапиясы. 
Эркектер катышкан эротикалык картиналарды көрсөтүү учурунда гомосексуал 
эркектердин денесинен электр кубатын өткөрүшкөн. Жыйынтыгында, жумушка жарактуу 
жана жүрүм-туруму жакшынакай эркектердин ордуна коом садисттик тажрыйбалардын 
натыйжасында аң-сезимине шек келтирилген жана ден соолугу начарлаган адамдар 
менен толукталып турган. 
 Азыркыга чейин гомосексуалдарды «укмуш дарылоо» боюнча натыйжалуу 
медициналык ыкмалар табыла элек. Ал тургай 1973-жылы америкалык психологдордун 
жана психиатрлардын Ассоциациясы гомосексуалдуулукту психикалык оорулардын 
катарынан таптакыр алып таштаган. Ал эми 1990-жылы мындай чечимге 
БУУнун алдындагы Бүткүл Дүйнөлүк Саламаттыкты Сактоо Уюму да кошулган. 
Гомосексуалдуулук инсандын сологой же болбосо сары түстөгү чачтуу болушу сыяктуу 
эле өзгөчөлүгү болуп эсептелет деген фактыны врачтар да моюндашкан.

Гомосексуалдуулуктун себептери

* http://bluesystem.ru/articles/?aid=31&part=1 30.06.2007
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 Психиатрлар гомосексуал пациенттерге лабораториялык чычкандар катары 
мамиле  кылган заман эчак эле артта калган. Бирок Кыргызстанда акча үчүн таптакыр 
эле жок ооруларды ойлоп таап дарылаган психологдор жана психотерапевттер кездешет. 
Буга мисал катары «Оазис» Коомдук Фондусунун кызматкерлери айтып берген Ян аттуу 
уландын окуясын келтирсе болот.
 Ян «Оазиске» бир нече жыл мурда кайрылган. Уландын эркектерге сүйүү 
сезими ойгонуп аларга сексуалдык жактан тартыла баштаган жана бул жөнүндө апасы 
билип калбаса экен деп санааркап жүргөн.  Ал учурда апасы БТИде иштечү жана жогорку 
кызмат ордун ээлечү. Албетте, ал үчүн аброй деген куру сөз эмес болчу. Бирок жигит 
гомосексуалдуулугун канчалык жашырбасын апасына анын жалгыз уулу гей экендиги 
дайын болуп калат. Ошентип ал Янды буйрук иретинде психологдун кеңешине жиберет.
 Улгайып калган врач аял коммунисттик тажрыйбасына жана гомосексуализм 
- бул оору деген «жалгыз-туура» пикирине таянып Янга психиатриялык ооруканага  
жолдомо берет. Анын оорусу тууралуу окуясы барагына эмне жазып бергендигинен 
кабарыбыз жок, бирок жигитти 1,5 ай ооруканада кармашкан.  Аны, сопсоо эле адамды 
жин оорулуулар менен бирге кармап, ар кандай дары-дармектерди зордоп ичиргенден 
кийин жигит депрессияга кабылган. Ар дайым шайыр жана көңүлү куунак жүргөн жигит 
жашоого болгон кызыгуусун жоготуп койгон. Ал эми энеси психотерапевттер туура эмес 
дарылашты деп эсептеп  Россияда ийгиликтүү дарылашат деген үмүт менен уулун ал 
жакка жөнөтүп жиберет. Ошондон бери жигит менен байланыш үзүлгөн».
Психотерапевт Наталья Павлованын комментарийи:
 «Яндын иши оңунан чыкпай калган деп айта алам. Психологдордун арасында 
өздөрүнүн тигил же бул адамга карата жеке субъективдүү мамилелерин диагноз 

Бермет, 20 жашта:
«Менин ата-энем - билимдүү адамдар. Кантип эле алар аң сезими жайында болгон 
баласын «жиндиканага» алып барышсын? Ооба, мен балдарга дары-дармек зордоп 
бере беришип аларды өсүмдүк кейпине келтирип койгон учурлар тууралуу уккам».

Аида, 25 жашта:
«Мен жана менин кызым мамилебизди жашырбайлы деген чечимге келип бардык 
чындыкты ата-энебизге айтып бердик. Менин апам бизди психилогго дарылатыш 
керек экендигин айтты. Психолог табышты. Биз ага бир нече күн бардык. Биринчи 
күнү ал бизге кандайдыр бир зымдарды жана датчиктерди туташтырып, ичибизди 
кармалап көрдү жана бул кыймыл-аракеттерди гормондордун деңгээлин текшерип 
жатам деп түшүндүрдү. Андан соң ал биз менен (мен жана менин сүйлөшкөн кызым 
менен) алгач чогуу, андан кийин ар бирибиз менен өз өзүнчө сүйлөштү. Биз акыркы 
жолу барганыбызда психолог биздин апаларыбыз менен сүйлөшүүгө даяр экендигин 
айтты. Ал аларды  сабырдуулукка чакыруу менен бирге бардыгын убакыт көрсөтөт 
деп айтты».
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деңгээлине көтөрүп чыккан профессионал эместер да бар. Чындыгында адамдарда 
алардын ориентациясына, өңү-түсүнө, жынысына карабастан бардыгында бирдей эле 
сезимдер - берилүү, коркунуч, сүйүү, жек көрүү бар… Ошондуктан ЛГБТ-коомчулугунда 
(лесбиянкалар, гейлер, бисексуалдар, трансгендерлер) бардык адамдарда болгондой 
эле сезимдер жана эмоциялар бар. Мен аларды түшүнөм жана алардын тандоосун 
сыйлайм. Биз бардыгыбыз адамзат расасынын өкүлдөрүбүз жана биз бири бирибизден 
айырмаланбайбыз. ЛГБТ-коомчулугу менден кеңеш алууга кайрылышканда мен 
алардын көйгөйлөрү менен гетеросексуалдуу коомчулуктун көйгөйлөрүнүн ортосундагы 
айырманы көрө алган жокмун. Көйгөйлөр бирдей, окшош.
 Бирок гомосексуалдардын көйгөйлөрү көпчүлүк учурларда алардын ички 
дүйнөсүнө байланышкан, алар өздөрүн кызыктай сезишет, бул алардын өзүлөрүн 
кабылдай албагандыгынан келип чыгат.  Бул жерде инсанды идентификациялоо 
маанилүү орунду ээлейт - коомдо өз ордун издөө, өзү менен өзү макул болуу жана 
өзүнүн маңызына болгон жек көрүүнү жеңип чыгуу.  Ошондой эле гармониядан четте 
калган алардын чөйрөсүндөгү инсан аралык мамилелер дагы орчундуу роль ойнойт.
 Профессионалдык көз караштан алып караганда мен адамдын  ориентациясы 
кандай экендигине көңүл бурбаш керек жана ага байланыштырып адамдын тигил 
же бул сапатына болгон өзүңдүн ой-пикириңди  жаратпоо керек деп эсептейм. 
Мүнөздүн өзгөчөлүгү - бул инсан катары жаралуу формалары, жана алар кайсы бир 
ориентациядан көз каранды эмес. Ошондуктан адамдарды кайсы бир критерийлерге 
таянып бөлүп жана аларга баа берүү туура  эмес, биз бардыгыбыз жылуулукту, сүйүүнү, 
коомчулуктун кабылдоосун каалайбыз, баарынын жарыкчылыкта орду бар.    
  Мени лесбиянкалар жана гейлер катышкан семинарга чакырышкандары 
эсимде. Алар өздөрүн эмне тынчсыздандыраарлыгын ачык жана так айтышкан.  
Негизинен коомдогу аларга карата терс мамиле, гетеросексуалдар ээлик кылган 
атуулдук укуктардын аларда жоктугу тууралуу сөз кылышкан... Бул адамдарды 
эрктүүлүгү жана чыдамкайлыгы, туруктуулугу үчүн сыйлоо керек. Анткени өз 
ориентациясы тууралуу туугандарына, досторуна жана чогуу иштегендерине айтуу 
үчүн күчтүү эрк керек. Себеби алар кандай кабыл алышат жана аягы эмне болоорун эч 
качан болжой албайсың. Коомчулукка өзүн таанытуу гомосексуал үчүн ички дүйнөсүндө 
жашаган коркуу сезимин жеңүүдө маанилүү кадам болуп эсептелет.  
   Менин кардарларым - ЛГБТ өкүлдөрү, коомчулук тарабынан түшүнбөстүктөр 
жана тоотпостуктарга карабастан алар өз көйгөйлөрүн ийгиликтүү чечип келишет. 
Алар өз алдынча жана бардык нерсеге даяр болушат. Бул турмушта аларга эмне 
керек экендигин так билүү менен бирге алар тайманбастыгы, өжөрлүгү жана 
чыдамкайлыгынын натыйжасында алдына койгон максаттарына жетишишет». 

 Эгер гомосексуалдуулук - бул оору болсо, анда келгиле иштеген 
жерибизге чалып айталы: «Саламатсызбы, мен бүгүн жумушка чыга албайм, 
дагы эле гомосексуалдуумун».                 Робин Тайлер



��



13

ЛГБТ дүйнөдөгү тарыхы
 
 Гомосексуалдуулук - байыртадан бери дүйнө жүзүндө болуп келген көрүнүш. 
Буга адамзаттын цивилизациясы пайда боло баштаганда байыркы адамдар жараткан 
аскадагы сүрөттөр далил болуп бере алат.  Аңчылык жана жалпыланган сүрөттөрдүн 
арасында гомосексуалдык катыш чагылдырылган эротикалык сцена «байыркы 
камасутра сүрөттөрдө» кездешет. 
  Түндүк жана Түштүк Америкада кээ бир жапайы урууларда эркектер төрөлгөндө 
эле аял катары тарбияланган эркек-бердаштар менен никелеше беришкен. Түштүк 
Америкада үйлөнүүгө чейин эркектер арасында бир жыныстык мамилелер кеңири 
жайылган болчу. Гомосексуалдык мамилелер Македония жана Рим империясында 
кадимки көрүнүш катары кабылданчу. 
  Антикалык Грецияда такшалган, тажрыйбалуу жоокерге жаш баланы 
тарбиялоого берген каада-салт бар болгон, ал жоокер баланы жоокерчиликке гана 
үйрөтпөстөн сүйүү ишине дагы үйрөткөн.  Тукум улоо үчүн гана аялдар менен жыныстык 
катнашта болуу керек, эркек эркек менен болгондо гана чыныгы сүйүүнү сезет жана 
ырахат ала алат деп эсептелинген.
 Азияда аялдар арасында бир жыныстык мамилелер гаремдерде кездешкен. 
Ал эми түрктөрдүн султандарынан көз каранды болгон өлкөлөр салыктын бир бөлүгүн 
гаремдерге абдан сулуу уландарды жеткирүү менен төлөп турушкан. Борбордук Азияда 
бай эркектер жаш бача-уландар менен жыныстык катнашта болуп келишкен. 
 СССРде коомдук мораль гомосексуалдар жок таризинде түзүлгөн жана бир 
жыныстагылардын сүйүүсү темасына тыюу салынып келген. Милиция аларга аңчылык 
кылып келген.
 «Социалдык жактан пайдалуу» гомосексуалдуу атуулдарды (жазуучуларды, 
артисттерди, маданият тармагынын адамдарын) алардын партиянын ишине 
берилгендигин эске алуу шартында камакка албай калышкан. Ал эми гомосексуалдуу 
ориентациядагы диссиденттерди (баш ийбегендерди)  кайра куру мезгилине чейин 
“мужеложство“ статьясына таяп соттоп келишкен.
 Эркектер арасындагы гомосексуалдык катнаш үчүн кылмыш жазасына тартуу 
Кыргызстанда 1998-жылы алынып салынган. 

Кыргызстанда ЛГБТ-кыймылынын калыптанышы 

 СССРде гомосексуалдык мамилелерге расмий тыюу салынгандыгына 
карабастан Кыргызстанда гейлер жана лесбиянкалар 1970-80-жылдардан тартып 
ал кездеги неформалдар арасында популярдуу болгон «квартирниктерде» чогулуп 
турушкан. Ал топтор чакан жана майда болуп, көбүнчө бири-бири менен тааныш эмес 
болушкан. 1990-жылдарда бишкектик гейлердин арасынан  лидер - Владимир Тюпин 

Дүйнөлүк жана Кыргызстандагы ЛГБТ активдешүүсүнүн тарыхы



14

чыгып, өзүнүн айланасына  сүйлөшүү үчүн чөйрө жана колдоо издеген адамдарды чогулта 
баштаган. Бирок расмий уюм түзүп ачыкка чыгуу тууралуу ой жок болчу, анткени өз 
жынысындагы адамга болгон сүйүүсүн ачыкка чыгаргандыгы үчүн эркек соттолуп кетмек, 
ал эми аял болсо психиатриялык ооруканага менен дарыланууга мажбурланмак. 
 1995-жылы  Владимир Тюпин менен кыргыстандык лесбиянкалар жана гейлер 
коомчулугунда абдан белгилүү 2 адамды Кыргызстанда ВИЧ/СПИД боюнча эксперт  
Лариса Башмакова «СПИД» борборуна чакырып, аларга уюмду каттоодон өткөрүүнү 
сунуштайт. 

Владимир Тюпин, «Оазис» Коомдук Фондусунун Торагасы:
 «Ал  убакта  биз  жөн   гана   демилгечи  топ  түздүк.  Кийинчирээк,  1998-
жылдын  1-январында Кылмыш Кодексинен бир жыныстагылардын сүйүүсүнө карата 
статья алынып салганда биз жаштарды колдоо жана СПИД менен күрөшүүнү уюштуруу 
максатында «Оазис» Коомдук Фонду аталып юридикалык каттоодон өттүк. Биз кандай 
жаштарга колдоо көрсөтөөрүбүзгө атайын басым жасаган жокпуз, бирок биздин  гейлердин 
уюму экендигибиз бардыгына белгилү эле. Биз Республикалык СПИД менен күрөшүү 
борбору, тери-венерикалык оорулар диспансери, Наркология борбору, Президенттин 
алдындагы аялдар, үй-бүлө жана жаштар боюнча Комитет менен бирдикте ВИЧ менен 
күрөшө баштадык. Бизге офис ачканга кан кую борборунан кабинет бөлүнгөн, офистик 
жабдуулар берилген. Алгачкы жылдары биз эч кандай эл аралык уюмдардын материалдык 
колдоосу жок эле жалгыз энтузиазм менен иштедик, ошого карабастан волонтер болуп 
иштегенди каалагандардын саны жетишээрлик болчу.
  1999-жылдын сентябрында Кыргызстандагы ЛГБТ кыймылынын тарыхын  
«мурда» жана «кийин» деген 2 мезгилге бөлгөн окуя болду. «Оазистин» күчү менен 
«Рамзес» түнкү клубунда гейлер жана лесбиянкалар үчүн дискотека уюштурулган. 
Мындай окуя 2 жыл мурда эле башка катышуучулардын түрткүнчүгүнөн коркпой эс 
алууга мүмкүн болуучу жай тууралуу оюна да кирбеген гомосексуалисттер арасында чоң 
сенсация жараткан. «Рамзестин» ачылышына 250 адам катышкан, алардын арасында 
борбордук газеталардын биринде журналист болуп иштеген Юлия Барабина болгон».

Юлия Барабина, журналист:
 «Рамзестин» ачылышына баратып мен бишкектин түнкү клубдарындагы 
күнүмдүк болуучу маанайды - арак-шарап менен бийге алаксыган он чакты адамды көрөм 
го деп болжогом.   Бирок түнкү клубдун босогосун аттаарым менен майрамдык шаңдуу 
маанайдын жасалгасына туш болдум. Мурда тааныш эмес он чакты адам мени жана 
бири-бирин дискотеканын ачылышы менен куттуктап жатышты, жүздөрүнөн жылмаю 
кетпеди. Бул өздөрү менен өздөрү болууга - каалгандай басып, сүйлөп, бийлегенге 
мүмкүнчүлүк алган адамдардын чын жүрөктөн чыккан кубанычы эле, жана бул кадимки 
жүрүм-турум аларга эч коркунуч алып келбейт эле».
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 Гомосексуалдар жана гетеросексуалдар тарабынан дискотекага болгон кызыгуу 
аябагандай зор эле. «Рамзес» жана анын кардарлары тууралуу кыргызстандык бардык 
газеталар жазышты. Коомчулук көп жылдар боюу секс темасына тыюу салынып жана 
гейлер менен лесбиянкалар кем акыл адамдар деген түшүнүк таратылып келгенден 
кийин ЛГБТ менен кайрадан таанышып баштаган. Владимир Тюпин гомосексуалдар 
тууралуу калыптанып калган ой-пикирлерди жана арзыбаган ушак-айыңдарды жокко 
чыгаруу керектигин түшүнүп маалымат каражаттарына маек куруп, радио жана 
телевидениедеги ток-шоуларга катыша баштаган, университеттердин студенттер 
менен окутуучулар үчүн уюштурган талаш-талкууларга катышуу чакырыктарын кабыл 
алып турган
 «Оазис» бир күндүк уюм деген арам ойлуу адамдардын божомолуна 
карабастан быйыл Коомдук Уюмдун уюшулганына 12 жыл толот. Акыркы жылдары 
Фонддун филиалдары Ошто жана Кара-Балтада ачылды, Караколдо жана Жалалабатта 
демилгечи топтор бар.

Анна Кирей, «Эльф» долбоорунун жетекчиси, «Лабрис» Коомдук Бирикмеси:
 Бардыгы 1994-жылы туруктуу кардарлары лесбиянкалардын тобунан турган 
бишкектин бир  кафесинде адаттагыдай кечтердин биринде башталган. Кафеде 
отурган түгөйлүрдүн бири өбүшкөндөн кийин аларга официантка келип кеткиле деп 
кафеден кууп баштады. 
 Ушул окуя лесбиянкалардын бул тобунун чыдамына чекит коюуга аргасыз 
кылат. Кафени сотко берүүнү ойлонуштурушат, бирок кыздардын бирөө дагы өз 
укуктарын ачык-айкын коргоого даяр эмес болуп чыгат. Жашыруун чогулууга мажбур 
болушуп келечекте ачык аракеттенүүнү ойлонуштурушат. 
 2004-жылы мартта «Адилет» укуктук клиникасынын алкагында 
гомосексуалдардын укугун коргоо боюнча семинар уюштурат. Апрелде Кыргызстанга 
Украинадан ЛГБТ байланышкан окуяларды изилдөө максатында Борбордук-
Европалык университеттин гендер факультетинин студенткасы Анна Довгопол келет. 
Ал адамдарды уюштуруучулук менен чогулта баштайт,  жана 2004-жылдын майында 
бул суроого кызыккандар үчүн Интернет электрондук кат алмашууну уюштурат. 
 2004-жылдын жай айларында демилгечи топтун жыйындары ар бир эки-
үч жумада өткөрүлүп турат, келечек пландар талкууланат, «Оазис» журналынын 
номеринин чыгарылышына материал чогултула баштайт. 
 Ошол эле жылдын сентябрында Кыргызстанга “Mamacash”голландиялык 
фондусунан Беата Бараджич келет. Ал ошол учурда эле «Лабрис» аталып калган 
демилгечи топко фондко каражат бөлдүрүүнү өтүнгөн заявка берүүгө кеңеш берет. 
Октябрдан тартып демилгечи топ мындан ары иштөө мүмкүнчүлүктөрүн кызуу 
талкууга ала баштайт. Маалымат алышууга жана журнал чыгарууга, Кыргызстандагы 
лесбиянкаларды бириктирүүгө жай керек деп чечишет.
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 «Лабристин» биринчи долбоору офисте жума сайын жолугуп турууга жана 
дискотека уюштурууга багытталган.  Офис 2005-жылдын 8-январында юолур көрбөгөндөй 
аншлаг менен ачылган. Катышкан адамдардын саны чакан офистин мүмкүнчүлүгүнөн 
дээрлик ашып кеткен. Расмий иштеген алгачкы жарым жылда «Лабрис» журналдын үч 
номерин чыгарууга жетишип, сексендей лесбиянка жана бисексуалдарды чогулткан. 
Офиске келген ар бир кыз дубалга илинген кездеменин айрындысына колунун беш 
манжасын түшүргөн. Мындай колдордун саны ай сайын өсүп турган, бул биз үчүн - биз 
көппүз дегенди түшүндүргөн. 
 «Лабрис» ижаралаган бөлмө жайгашкан үйдүн жашоочулары  ар дайым 
подъездде кыска чачтуу аялдардын пайда болуп турушуна нааразычылык билдире 
башташкан. Жума сайын өткөрүлүүчү семинарларга жана талаш-талкууларга 20-25 
адам катышып, жана улам барган сайын уюмдун ишине кызыккан лесбиянкалар жана 
бисексуалдар көбөйө баштаган. Дискотекаларга кырктан алтымышка чукул адам 
катышып турган.  
 «Лабристин» командасы ЛБ-коомчулугу менен таанышкандан тартып 
лесбиянкалардын жана бисексуалдардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууну, натыйжада 
өз укуктары үчүн мамлекеттик деңгээлде күрөшүүнү алдына максат кылып коет. Офиске 
үзгүлтүксүз моралдык кысымдын, айрым учурларда зордук-зомбулуктун натыйжасында 
жумушунан ажырап же үй-бүлөсүнөн кетип калган кыздар келе баштайт.  2005-
жылы «Лабриске» Кыргызстандагы лесбиянка жана бисексуал аялдардын абалын 
иликтөө максатында “Human Rights Watch” уюмунан иликтөөчүлөр келишет. Алар 
үй-бүлөдөгү зордук-зомбулуктар, зордукталуулар, окууда жана иште лесбиянкалар 
менен транссексуалдарды басмырлоо тууралуу маалыматтарды чогултушат.  Абалды 
анализдөө жана мамлекеттик органдар менен эл аралык уюмдар үчүн сунуштарды 
камтыган отчеттун чыгарылышы 2007-жылдын аягына пландаштырылган. 
 2006-жылдын февралында «Лабристин» офисин тез арада көчүрүүгө туура 
келген, анткени уюмдун кызматкерлеринин биринин атасы аны жана анын «адатка туура 
келбеген курбуларын» жок кылам деп коркутат. 2006-жылдын 14-февралында «Лабрис» 
өкмөттүк эмес уюм катары расмий аталышта «Лабрис аялуу аялдар тобунун укугун 
коргоочу Коомдук бирикмеси» болуп каттоодон өтөт. «Лабрис» ЛБТ-уюм катары расмий 
түрдө иштөөгө даяр эмес эле, анткени ӨЭУну каттодон өткөрбөй коюшат деген коркунуч 
бар болчу. Офистин дареги жашыруун болуп келген, жана расмий чыгып сүйлөгөн 
учурлардын саны жылына үч-төрттөн ашчу эмес. Ал «Лабристин» кызматкерлери 
гомофобияга, ЛГБТга карата зомбулукту болтурбоого багышталган тегерек столдорду 
уюштурушуп, мезгил-мезгили менен маалымат каражаттарына чыгып турушкан.
  2006-жылдын жазында  «Лабрис» жаңы офиске көчүп бир нече маанилүү 
долбоорлор боюнча иш алып бара баштаган. Мурдагы СССРге кирген жети өлкөнүн ЛГБТ-
уюмдары жана  “COC-Netherlands” уюму менен кызматташтыкта иш алып барган «СОС» 
долбоору «Лабристин» ишинин сапатын жана кызматкерлеринин мүмкүнчүлүктөрүн 
жогорулатууну жана ЛБТ-коомчулугунун жашоосун жакшыртууну алдына максат кылат. 
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Бул долбоордун алкагында журналдын алты номери жарыкка чыккан, гинеколог менен 
психологдун акысыз жана жашыруун кызматы ачылган, ар бир үч айда коомчулук 
үчүн семинар уюштурулуп турат, кызматкерлер англис жана кыргыз тилдери курсуна 
катышууга мүмкүнчүлүк алышкан.
 “HIVOS” голландиялык фонду тарабынан колдоого алынган «Эльф» долбоору 
ЛГБТ абалын изилдөөгө, мурдагы СССР өлкөлөрүндөгү трансгендер, коом жана 
маалымат каражаттары менен  иш алып барууга багытталган. Долбоордун алкагында 
уюмдун сайтынын ачылышы күтүлүүдө, маалымат каражаттары, активисттер, укук 
коргоочулар үчүн иш-чаралар даярдалууда, социологиялык иликтөө жүргүзүү жана 
анын жыйынтыгын жарыкка чыгаруу, ошондой эле маалымат китепчелерин иштеп 
чыгуу пландаштырылууда. Мындан тышкары 2006-жылы сентябрдан тартып «Шелтер» 
долбоору иштей баштаган, анын алкагында турак-жай жана колдоого муктаж болгон 
бардык лесбиянкалар, бисексуалдар жана трансгендер үчүн баш калкалоочу жай 
ачылган. 
  «Лабристин» кызматкерлери жана ЛГБТ-коомчулугунун өкүлдөрү эл 
аралык  ЛГБТ-конференцияларга жана ар кандай иш-чараларга уюмдун атынан 
катышып турушат. 2006-жылдын апрелинде мен Женевада өткөрүлгөн ЛГБТ эл 
аралык конференцияга уюмдун атынан катышып,  БУУнун Кыргызстандын өкүлдөрү 
менен жолугуштум. Мындан тышкары аялдарга карата зомбулук маселеси, өз оюн 
эркин билдирүү жана укук үчүн күрөшүүчүлөрдү коргоо боюнча БУУнун Атайын 
докладчиктери менен жолугушууга катышкам. 2007-жылдын июнь айында «Лабристин» 
кызматкери Алекс Мамытов Бухарестте (Румыния) ОБСЕ уюштурган конференцияда 
Кыргызстандагы ЛГБТ басмырлоо көйгөйүн көтөрүп чыккан. 
 Учурда «Лабристин» өздүк Интернет-блогу http://kyrgyzlabrys.livejournal.com/ 
жана форуму http://labryskg.2bb.ru/ бар. Кыргызстанда жана чет мамлекеттеги ондон 
ашуун уюмдар менен кызматташтык мамилелер колдоого алынып келет.  
 Келечекте «Лабрис» коомчулук жана маалымат каражаттары менен кызуу иш 
алып барууну улантууну, Кыргызстандагы ЛГБТ кызыкчылыктарын улуттук деңгээлге 
көтөрүүнү, басмырлоо фактыларына коомдук жана эл аралык уюмдардын көңүлүн 
бурдурууну пландаштырууда.
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Региондордо иш алып баруу

 Биздин республикада борбордон тышкары гомосексуалдуулар темасын 
көтөрүп чыгуу коркунучтуу, ошондуктан гомосексуалдык мамилелер өтө жашыруун 
сакталат. Бирок ага карабастан Карабалта, Ош жана Таласта демилгечи топтор 
иштейт

Сүймөнкул,  «СПЕЙС» демилгечи тобу, Талас шаары:
 Биздин демилгечи топ 2006-жылдын февраль айында түзүлгөн. Башында 
балдар формалдуу эмес шарттарда жолугушуп, коомчулук тарабынан жактырбоочулук, 
психологиялык жана эмоционалдык жактан кыйналуу көйгөйлөрү талкууланып турган. 
Бизде ЛГБТ маселелери боюнча маалымат каражаттарын алууга мүмкүнчүлүк, ушул 
темага байланыштуу сүйлөшүп, талкуу жүргүзүү үчүн ылайыктуу жай жок болчу. Бул 
бизди иш алып барууга жана ар кандай кызматтардан (маалыматтык, медициналык, 
техникалык, кеңеш берүүчү) пайдаланууга шарт түзүүгө мүмкүнчүлүгү бар адамдардын 
топторун чогултууга түрткү берди. 
 Биздин демилгечи топтун ишмердүүлүгүнөн башталышынан тартып бизге 
техникалык жактан «АнтиСПИД» юридикалык тараптардын  ассоциациясы жардам 
берип келет. Азыркы учурда биздин негизги кызматташтарыбыз - булар «АнтиСПИД» 
ЮТА, «Таис плюс» ӨЭУ, «Лабрис». Биздин топ Глобалдык Фонддун финансылык 
жардамы жана «АнтиСПИД» ЮТАнын техникалык колдоосу аркылуу «Коркунучсуз 
жашоо» долбоорунун алкагында иш алып барууда, долбоордун жүрүшүндө эркектер 
менен жыныстык катнашта болгон эркектердин жана секс-кызматчыларынын арасында 
баштапкы иликтөө жүргүзүлдү, ошондой эле жыныстык катнаш аркылуу жугуучу 
оорулар жана ВИЧ/СПИД боюнча алдын алуу иш-чаралары өткөрүлдү, санаалаш 
врачтар медициналык кызмат көрсөтүштү.
 Учурда биз гейлер кеңеш жана маалыматтык кызматтардан пайдаланып 
турууга шарт түзүү үчүн ресурстук борбор ачууну, врачтар менен иштешүүнү улантууну, 
ошондой эле коомдо ЛГБТга болгон толеранттуу мамилени калыптандыруу боюнча иш 
алып  барууну көздөп жатабыз. Келечекте биздин демилгечи топтун уюштуруучулук 
мүмкүнчүлүгүн күчтөндүрүүнү, гейлер үчүн кызматтардын санын көбөйтүүнү 
жана абалы абдан начар деңгээлдеги айылдык гейлер менен иш алып барууну 
пландаштыруудабыз.



20



��

Ата-энелери жана туугангандары менен мамилелер

 Гомосексуалдар - инопланетяндар эмес. Башка адамдар сыяктуу эле алар аял 
менен эркектин байланышынан төрөлүшөт. Гейлер жана лесбиянкалардын арасында 
жүргүзүлгөн сурамжылоолордун натыйжасында көпчүлүк гомосексуалдар гетеросексуал 
ата-энелерден төрөлүп жана толук кандуу үй-бүлөлөрдө тарбияланышкандыгы 
белгилүү болгон.  Көпчүлүк гомосексуалдар үчүн «камин-аутка» карай жол - өзүнүн 
ориентациясын ачыкка чыгаруу - узак жылдарга, ондогон жылдарга созулат. 
 Коомдо гомосексуалдуулук деген сөз кордоо менен барабар болуп турганда 
ата-энеңе мен гомосексуалмын деп кантип айта аласың? Сенин ушундай экениңди 
кабыл алышабы же «бузулгансың», кошуна, чогуу иштегендер, достордун алдында уят 
кылдың деп үйдөн кубалап чыгышабы? Ушул жана башка суроолор эртели кечпи ар 
бир гей жана лесбиянканын башына келет. 
 Катуу чочуу, депрессия, абалды күч менен оңдоо каалоосу - бул өз баласы 
гомосексуал экендигин билип калган ата-энелер баштарынан өткөрүүчү сезимдердин 
толук эмес тизмеси. 

Татьяна, 53 жашта:
 «Кызым 13 жашында классташ кызын сүйүп калгандыгын айтканда мен 
көңүл бурган жокмун, өспүрүм куракта балдар эмнени гана ойлоп табышпайт? 
Негизгиси, ичпейт, чекпейт, бала менен таанышып жолуга баштаса бардыгы өз 
ордуна келет деп ойлогом. Бирок менин үмүттөрүм акталбай калды. 16 жашында 
кызым кыздар менен жолугуша баштады. Мен менин кызым башка кыздар менен 
жыныстык катнашта болуп жүргөндүгү үчүн уялып жана ал тууралуу ойлоонун өзү 
мага жагымсыз болчу. Ал эми кызымдын кызыкчылыктары тууралуу туугандарыбыз 
жана досторубуз билип калсачы деген ойдон мен өзүмдү начар сезе баштачумун. 
Албетте, мен кызымды «туура жолго кайтаруу» үчүн чараларды көрө баштадым. 
Мен кызыма кыздар менен жолугушууга тыюу салдым, бирок коркутуулар дагы, 
кур менен тарбиялоо дагы жардам берген жок. Акыркы чара катары - аны үйдөн 
кубалап чыксам болмок, бирок мен эмнеге жетмек элем. Мен эмне болгон күндө 
дагы ал менин жалгыз кызым, мен аны жакшы көрөм жана аны түшүнүүгө аракет 
кылам деген чечимге келдим. Мен лесбиянкалар жөнүндө илимий чыгармаларды 
окуп, телекөрсөтүүлөрдү көрө баштадым, анын кыздары жана курбулары менен 
аралаша баштадым. Менин кызым начар топко туш болду деп коркконум  бекер 
экендиги айгинеленди. Лесбиянкалар - кадимкидей эле адамдар, иштешет, окушат, 
эч кимди зордукташпайт жана өлтүрүшпөйт, ал эми алардын сүйүүсү башкалардан 
өзгөчөлөнүп тураарлыгы - бул алардын өз иши.
 Менин кызым беш жылдан бери аял менен жашайт, менин курбуларым 
жана кошуналарым билишет».

Гомосексуалдардын ата-энелери жана туугангандары менен мамилеси
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 Бирок камин-аут (өзүнүн ориентациясын ачуу) гейлер жана лесбиянкалар үчүн 
бардык учурларда ата-энелери жана жакындары тарабынан түшүнүү жана колдоого 
алуу менен аяктабайт. Каада-салттарды катуу кармаган өлкөнүн түндүгүндө да, коомдо 
көпчүлүгү мусулман дининин жол-жобосунан тайбаган түштүктө да гомосексуалдардын 
абалы өтө начар.

Александр, 20 жашта:
 «Алгач мен карындашым лесбиянка экендигин билгенде катуу чочудум. Мурда 
эч качан өз жынысындагы кыздарды сүйгөн кыздарды кезиктирген эмесмин, бирок 
чындыгында карындашымдын  «кызыктай» жүрүм-туруму тууралуу ой бар болчу.  
Ал бала кезинен эле башка кыздардан айырмаланып турчу, чачын эркектердикиндей 
кырктырып, эркектердикиндей кийимдерди кийип, балдар менен теңтайлашып 
турчу. Мен карындашым кыздарды өзгөчө көз-караш менен карап, жаңы курбу кызы 
жөнүндө айтып берип жатканда көздөрү балбылдап жанып кетээрин байкачумун.  
Көпчүлүк тааныштар менин карындашымдын эркек сыяктуу экендин айтышчу.
 Азыр мен үчүн ал кандай кийим киет, кимди жана кантип сүйөт айырмасы 
жок, мен үчүн эң негизгиси бактылуу болсо болду. Бардык адамдар бирдей, мен үчүн 
айырмасы жок. Меним досторум жана дос кызым карындашымдын ориентациясы 
тууралуу билишет жана кадимкидей эле мамиле кылышат, коркунучтуу эч нерсе 
жок деп эсептешет. Албетте үйдө апам менен карындашымдын ортосунда чыр-
чатак пайда болду, бирок апам анын жыныстык мамилелерине байланыштырып 
жаңжал чыгарганда мен ар дайым карындашыма болушчумун. Алгач апам көнө албай 
таптакыр каршы болду, «жан дүйнөнү куткаруучу маектерди» алып барды, анан 
узак түшүндүрүүлөрдөн соң айтты: «Бул анын жашоосу жана тандоосу. Эгер ал 
артка кайтса, мен кубанычта болом, бирок эмне болгон күндө дагы ал баары бир 
менин сүйүктүү кызым боюнча кала берет, мен ага ар дайым жардам көрсөтүүгө 
даярмын».

Талант, 55 жашта:
 «Бир коңшубуз менин жалгыз уулум, менин үмүтүм жана таянычым - Болот  
кыздарды карабайт деп четин чыгара баштады. Мен мусулманмын, намаз окуйм, 
жана өз балдарымды Аллага ишенүүгө жана андан коркууга тарбиялагам. Уулумду 
эркек катары өстүрүп, кичинесинен эмгекке үйрөтүп, медреседен окутууга камынып 
жаткам. Анан ал эмнеликтен гей болуп калмак эле? Мен кошунамды ушакчысың, 
эгер бул болбогон нерсени айтканыңды токтотпосоң - тилиңди кесип салам деп 
уруштум.     
 Бир жолу биздин үй-бүлө жайлоого көчүп кетип, үйдө Болот мал сарайды 
куруп бүтүрүш үчүн жалгыз калган.  Биз үч жумадан ашкандан кийин кайтмакпыз, 
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Алишер, 39 жашта:
«Менин улутум уйгур, уйгурлар Кыргызстанда анчалык көп 
эмес. Бардыгы бири-бирин таанышат, алыс же жакын тууган, 
дос, тааныш болушат. 25 жашымда мени мурда сүйлөшүп 
көрбөгөн кызга дээрлик зордоп үйлөнтүштү. Туугандарым үй-
бүлөлүк кеңеш уюштурушуп мени аялга окшоп көрүнөсүң, аялга 
окшоп жүрөсүң, жадагалса бутуңдагы жүндөрдү кырасың дешти. 
Мен үйлөнүп эл катарына кирем, же болбосо асыным өлүшүм 
керектигин айтышты. Менде үйлөнүп жана өзгөргөн адамдын 
кейпин кийгенден башка арга калган жок. Чындыгында мен мурда 
эркектерди кандай сүйсөм азыр деле ошондой сүйөм. Көп жылдар 
боюу үй-бүлөсү бар эркек менен жолугушуп жүрдүм. Ажырашып 
аялымды жана өзүмдү азапка салган никеден арылганды каалайм. 
Жаштыгымды башкалар каалагандай жашап өткөнүмө көп 
өкүнөм».

 Көпчүлүк учурларда Бишкектен алыс жашаган гомосексуалдар өздөрүнүн 
ориентациясын жашырышат жана үй-бүлөлөрү менен мамилеси үзбөш үчүн эки башка 
жашоо менен жашашат.  Туугандарынын кысымынын натыйжасында үйлөнүшөт, күйөөгө 
чыгышат, ошол эле учурда өзүнүн жынысындагылар менен жашыруун жолугушууну 
уланта беришет. 

бирок аялымдын жүрөк оорусу кармап калып биз эрте кайттык. Биз 
тилекке каршы 
Болотту артынан ар кандай ушак-айың ээрчиген кошуна айылдык эркек менен 
кармап алдык. Уулум бирдемелерди түшүндүрүүгө аракет жасады, мен уккан 
жокмун, алгач Болотту сабап, кийим-кечесин колуна карматып үйдөн кууп 
чыктым. Кетип баратканда айттым: «Сен биздин тукумду уятка калтырдың, 
сенин биз менен бир үйдө жашап, мени ата дегенге укугуң жок». Беш жыл болду 
биз аны көрө элекпиз, кайда экенинен кабарыбыз жок». 
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Камин-аут - көмүскөдөн чыгуу

 Лесбиянкалар жана гейлер турмуш жолдорунда мажбурланып же 
өз эрктери менен «көмүскөдөн» чыгууга туш болушат. Ата-энелери, достору, 
классташтары, группалаштары, чогуу иштегендери - бардыгын чогултуп туруп 
трибунадан өзүнүн гомосексуалдуулугу тууралуу жарыялоо кинодо гана мүмкүн 
болсо керек. Ошондуктан гомосексуал аталган топтун ар бири үчүн өзүнчө камин-
аут жасайт.

Евгения, 19 жашта:
 «Мен өзүмдүн башкалардан айырмаланып тураарымды башталгыч 
класстарда сезе баштадым.  Менин абдан жактырган курбу кызым бар болчу. Мен 
аны капа кылган балдар менен ар дайым уруша берчүмүн. Эжейлерди, айрыкча класс 
жетекчилерди сүйчүмүн, уктасам түштөрүмө аларды куткарып жатканым кирчү. 
17 жашымда өзүмдү кабыл алдым, ошондо мен эң алгачкы жана чыныгы сүйүүмө 
жолуктум.
 Албетте көпкө кыйналдым, ата-энем кандайча кабылдайт деп ойго 
баттым. Анан чыдабай кетип бардыгын апама айтып бердим.  Отуруп сүйлөштүк, 
мен айттым: «Апа, мага кыздар жагат». Ал бардыгын токтоолук менен кабыл алды, 
анан айтты «Бардыгы жайында!». Баарынан кызыгы, буга чейин апам мага кечкисин 
сейилдегенге тыюу салчу, көчөгө чыгарчу эмес. Азыр болсо: «Каалайсыңбы? Барып 
досторуң менен сейилдеп кел, кафеге бар - ал жакта балдар бар». Азыр негизинен 
апам менен жакшы эле сүйлөшөм. Бирок ал менин аралашкан чөйрөм «ушундай» 
болушун каалабайт.  Эмнеси бар экен? Мен эми менин эң жакын курбум – лесбиянка 
экендигин жашырып жүрөм. Албетте апам менин турмушка чыгышымды  каалайт, 
ошондо бардыгы ойдогудай болот деп ойлойт».

Катерина, 31 жашта:
 «Менин бала чагыман бери дос болгон эң сонун адам курбу кызым бар 
болчу. Биз балдар бакчасынан бери дос болчубуз, мектепке чогуу кирип, бир 
класста окучубуз. Турмуштун ысык-суугунда бирге жүрчүбүз. Алдын ала айта 
кетсем менин ага эч кандай сезимим жок болчу, аны сүйүп калган эмесмин. Жөн 
гана достук сезими бар эле. 
 Биз эч качан бири бирибизден эч нерсени жашырчу эмеспиз, жана 
мен бой тарта баштаган куракта аялдарга тартыла баштаганымда, бул 
тууралуу курбу кызыма айтып берүүнү чечтим. Кепти алыстан баштадым: 
Борис Моисеев жана Элтон Джон тууралуу сөз козгой баштадым. Ошондо 
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 Камин-аут ар дайым өз эрки менен жасалбайт, гомосексуал оюн, бар күчүн 
топтоп жана ылайыктуу убакыт тандап алышын күтпөйт. Көпчүлүк учурда сексуалдык 
ориентациясы тууралуу үйдө, жумушта же достор башкалардан угуп калышпасын деген 
коркунуч камин-аут жасоого түрткү берет.

Юля, 27 жашта:
«Мен университетте камин-аут жасоого мажбур болгом, анткени 
менин группалашым менин ориентациям тууралуу бирип калып мени 
коркута (шантаж кыла) баштаган. Мен өзүмдүн кызыкчылыгым 
тууралуу жарыялагым келген эмес. Менин оюмча, бул менин жеке 
ишим, жана элдин алдында, мындайча айтканда, ич кийимимди чечүүнү 
каалаган эмесмин. Бирок ал бала менин ориентациям тууралуу кантип 
айтаарын, жалган сөздөрдү кошуп айтаарын ойлогондо андан көрө 
камин-аут жасайын деп чечтим. Анын тилеги таш капты, анткени 
эч ким менден кол үзгөн жок, эч ким мени аңдып, сабап же шылдыңга 
алган жок».

Лариса, 34 жашта:
 «Бизде жумушта шефтин жөрөлгөсү бар - майрамдарды 
кезеги менен иштегендердин үйүндө өткөрүү. Бул албетте конок тосо 
турган жак үчүн ыңгайсыз, бирок шеф менен талашып-тартышууга 
эч ким батынчу эмес.
 Ошентип менин кезегим да келди, а мен кыз менен жашачумун. 
Эми эмне кылуу керек, жакын арада ишимен жогорулоону күтүп 

менин курбум минтип айтты: «Алар деген оорулуу адамдар, эгер менин 
досторумдун бири бузулган болуп чыкса, мен ал менен болгон мамилени 
үзмөкмүн». Мен аны капа кылгым келген жок, ошо менен менин камин-аутум 
башталбай жатып аягына чыкты. Менин жалгыз досум мени жаман көрүп 
калса мен үчүн абдан оор болмок. Көп жылдан соң аягына чыкпай калган 
сүйлөшүүнү курбу кызым өзү улантты. Ал анда чет мамлекеттерде болуп, 
мегаполистерде жашап калган. 
 Ал менин колуман алды да мындай деди: «Сага менин алдымда 
өзүңдүн камин-аутуңду жасашыңа убакыт келип жетти окшойт?»  Мен эмне 
кыларымды билбей калдым. Көрсө ал менин «башкача», экендигим тууралуу 
шек саначу экен, бирок баягы жылы ошол күнү: «Мен - лесбиянкамын» деген 
сөздөн коркуп кетиптир». 
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жатканды эске алганда коллектив алдында ачыкка чыгууну 
каалаган жокмун.   Мен курбумду таарынбастан энесиникине түнөп 
келүүсүн өтүндүм, өзүм болсо конок тосууга камына баштадым. 
Албетте, үйүмдө башка аял менен чогуу жашап жаткандыгымды 
билдирип коючу нерселерди катып коюу тууралуу кеч ойлонуп 
калдым. Чогуу түшкөн сүрөттөрдү, жана ар кандай ченемдеги эмчек 
тарткычтарды көздөн далдоо койдум. Ал эми бир нерсени - биздин 
үй-бүлөлүк альбомду атайын шкафтын жогорку текчесине катып 
койдум. Кимдир бирөө ал жакты аңтарат деген ой оюма да келген 
эмес.
 Чынын айтканда кеч көңүлдөгүдөй өттү. Мен торт менен 
чай берүүгө дасторкон даярдап жатып Славик аттуу коллегабыз 
мен альбом каткан шкафтын жанында бирдеме кылып жатканын 
байкап калдым. Ошондой болуп чыкты! Уятсыз, сурап да койбостон 
альбомду алып биздин сүрөттөрүбүздү көрүп жатыптыр. Мен алгач 
ал альбомду башкаларга көрсөтөт деп ойлоп кеттим, бирок коллегам 
мени ашканага чакырып үчөөбүз - мен, ал жана менин курбум болуп 
чогуу түн өткөрөлү деп сунуштады. Эгер мен макул болбосом, ал 
азыр менин ориентациям тууралуу айтып салат, жана мен мындан 
ары фирмада иштебей калам. 
 Балким мен бир аз мас болуп калсам керек, бирок ошол эле 
жерден түз эле коноктордун алдына барып, чоңубуздун көзүнө карап 
туруп, айттым, биринчиден, мен - лесбиянкамын, экинчиден, анын кол 
алдында иштегендердин арасында келемиш жана байкуш шантажист 
бар экен. Ошол замат мага тийишип жаткан коллегам орду-түбү 
менен жоголду, ал тургай жумушка айлык акысын алганы келген жок. 
Ал эми жумуштан бир нече жумадан соң өзүм чыгып кеттим. Андан 
жакшыраак жумуш таап алдым».
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Марина, 38 жашта:
«Мен динге ишенем, бирок чеги менен, сыйынуу учурунда  тизелеп алып чекем 
менен жер сүзбөйм. Сүйүү - бул күнөө деген каерде жазылыптыр? Бир жыныстуу 
сүйүү болсо дагы, бул сүйүү чыныгы.   Биз башкалар сыяктуу эле сыйынабыз! Биз 
бул осуяттарды сактайбыз - уурдаба, өлтүрбө, атаңды жана энеңди кадырла. 
Эмне себептен биз башкалар сыяктуу сүйбөгөндүгүбүз үчүн эле аябай күнөөлүү 
болуп калабызбы?»

Бека, 23 жашта:
«Мен Кудайга ишенем, ал эми ар кандай ырым-жырымга жана бакшылыкка ишенбейм. 
Турмушта каалайсыңбы, каалабайсыңбы бирок ишене турган абалдар болуп калат. 
Жалгыз үмүт - жогорку күчтөр. Мен өзүмдү күнөөлүү сезбейм. Ким чындыгында 
жакшы адам, ал эми ким - эки жүздүү, аны Кудай өзү билет. Мындай адамдар бар: 
эл көзүнө кудайчыл, ал эми мындай болгондо кандай жамандык болбосун жасоого 
даяр».

Тахмина, 26 жашта:
«Мен мусулманмын, жана шариат боюнча бир жыныстык сүйүүгө тыюу 
салынат. Бирок ар бир адамдын сүйүүгө укугу бар. Менде элден башкача 
экендигим үчүн өзүмдү күнөөлөгөн сезим жашайт, бирок эч арга кыла 
албайм. Келечекте Меккеге барып, кечирим сурагым келет». 

Гомосексуалдуулук мамилелерге диндин көз карашы

 «Жакыныңды сүй» - деп дүйнөдөгү негизги үч диндин кызматчылары өз 
осуяттарында жарыялашат. Бирок  Иисус Христос жана ислам пайгамбары Исанын 
бул осуяты, негизинен,  гейлер жана лесбиянкаларга тиешелүү эмес.  
 Бир жыныстагы сүйүү бул күнөө деген түшүнүк алгач иудаизмде калыптанып, 
андан христиан динине, андан соң анын мыйзамдары жана эрежелерин өзүнө алган 
ислам динине өткөн. Азыркы күндө эски осуяттан чочко этин колдонгонго, ар кандай 
нерседен жасалган кездемеден тигилген кийимдерди кийүү сыяктуу көпчүлүк тыюу 
салуулар алынып салынган, бирок эски осуятта күнөө деп аталган гомосексуалдык 
мамилелер дагы эле айыпталынат. Имам жана батюшкалардын аткандарына таянсак, 
гейлер жана лесбиянкалар үчүн мечит менен чиркөөнүн эшиги жабык.  
 Чиркөө тарабынан гомосексуалга болгон терс мамилелерге карабастан, 
гейлер жана лесбиянкалар Кудайга ишенишет жана диний каада-салттарды жана 
ырым-жырымдарды сактаганда аракет кылышат.  

Диндин гомосексуалдык мамилелерге көз карашы
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 Гомосексуалдардын көпчүлүгү чиркөө, синагога, храм, костел жана мечитке 
барышпайт,  дин кызматчыларынын аларга карата терс мамилесин пайда кылып алуудан 
коркушат. 

  Салттуу эмес ориентациянын динге ишенген өкүлдөрүнө болгон мындай 
мамилени бардык эле дин кызматчылары көрсөтө беришпейт. Католикалык Чиркөө 
акырындык менен болсо дагы гейлер жана лесбиянкаларга жол ага баштады.

Священник Иосиф, католикалык чиркөө:
 «Гомосексуалдар өздөрүнүн бузуку кызыкчылыктарын жеңе албаган алсыз 
адамдар деп эсептелинет, бирок алар деле Кудайдын балдары. Чиркөө гомосексуалдарды 
өкүнүүгө жана өз жандарын сактоого сыйынууга чакырат. Эгер гей же лесбиянка күнөөсүн 
моюнга алып кечирим суроого же ички сырын айтууга келсе мен эч качан жок дебейм. 
Негизи күнөөсүн моюнга алып кечирим суроо үчүн адам кылган күнөөлөрү үчүн өкүнүшү 
керек. Анткени  күнөөсүн моюнга алып кечирим суроонун максаты - бул күнөөлөрдү 
кечүү. Бирок башка өңүттөн алып карасак, эгер адамга жөн гана сүйлөшкөнгө жана ички 
бугун чыгарып алуу керек болсо, мен аны сөзсүз угам. Бул биздин милдетибиз. Мен 
адамга жеңилдик алып келип кубанычта болсун үчүн аны менен сүйлөшмөкмүн. Бизге 
Кыргызстанга жакында Голландиядан священник келип кетти, ал гомосексуалисттерге 
жакшы мамиле жасоо керек, анткени адамдар аларга тескери мамиледе. Бирок Кудайга 
жакындаш керек. Ар бир жан, ал тургай гомосексуалдыкы дагы, Христостун канына 
жуулган деп эсептелинет. Голланддык чиркөөлөрдө мындай адамдардын топтору бар». 
 Бирок бардык эле диний конфессиялар гомосексуалдык мамилелерге терс 
мамиле жасабайт. Бир катар чиркөөлөр гомосексуалдуулукту күнөө катары эсептебейт, ал 
тургай үй-бүлө курууну чечкен бир жыныстагы шериктердин нике салтанатын өткөрүшөт. 
Швециянын Лютерандык Чиркөөсү, Канададагы Бириккен чиркөө, Реформаторлук 
синагога, АКШдагы Епархиалдык Коомчулуктун Чиркөөсү жана Унитариандык чиркөө 
бир жыныстык никеге туруу салтанатын өткөрүшөт.

Кира, 37 жашта:
«Мен Кудайга ишенем, бирок чиркөөгө барбайм, анткени Кудай бардык жерде 
бар деп эсептейм. Бирок айрым учурларда православдардын чиркөөсүнө баргым 
келгенде кызмат өтөөлөрдүн ортосунда дээрлик эл жок кезде кирем. Шам коюп, 
акырын сыйынам. Эки жыл мурда коллегам мени «крестная» болуумду өтүндү.  
Мен макул болбой жаттым, бирок ал мени көндүрдү, сен менин эң жакын курбумсуң, 
жана гетеросексуалдардын арасында мени түшүнгөн, ар дайым жардамга келе 
турган адамым жок деп айтты. Биз чиркөөгө кирип, ырым-жырым башталганда, 
батюшка мага түз эле айтты: «Чиркөөдөн чыгып кет, сага окшогондорго бул 
жерде орун жок».  
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Ирина, 23 жашта:
«Мен бизди эмнеликтен педофилдерге салыштыра 
беришерин түшүнбөйм. Мен жашы чоң калыптанып 
калган адамдарды сүйөм, биздин ортобуздагы мамилелер 
эки жактык макулдашуудан турат. Биздин зоофил же 
өлүктөрдү «сүйгөн» некрофилдер менен эч окшоштугубуз 
жок. Менимче, адамдар биз тууралуу кандай жаман сөздөрдү 
айтууну билбей калышты».

Гомофобия жана басмырлоо

 Гейлер жана лесбиянкалар туш болгон дагы бир көйгөй - бул гомофобия 
(негизсиз коркунуч, гомосексуалдарга карата каршылык жана жийиркенүү). 
Гомосексуалдар өз даректерине карата айтылган ызалантуучу сөздөрдү, коркутууларды 
көп угушат, гомофобиянын курмандыктары болуп келишет.
 Тилекке каршы, биздин өлкөдө гомосексуалдардын көйгөйлөрүнө дээрлик 
көңүл бурулбайт. Конституцияда - Кыргызстандын башкы мыйзамында - адамдын 
ажырагыс укуутары жана эркиндиктери бекитилген: жашоого жана эмгектенүүгө 
укугу, сөз эркиндиги жана динге сыйынууну тандоо. Парадокс, бирок демократиянын 
жемиштеринде  адамдын сексуалдык ориентациясынын эркиндиги укугуна орун 
табылбаптыр. Эгер улутчулдук жана расизмдик маанайды жайылткандыгы үчүн  Кыргыз 
Республикалык мыйзам чыгаруу актыларында жазалоо каралса, ошол эле учурда 
гейлер жана лесбиянкаларга карата жек көрүүнү жаратып алардын конституциялык 
укуктарына чектөө коюу үчүн кылмыш жазасына тартуу каралган эмес.
 Гомофобиянын себептери гетеросексуалдык мамилелерге каршы келген 
нерселерди кабыл албаган диний жана социалдык догмаларда, коомдук түзүлүштө 
жатат. Ошондой эле туура маалыматтын жоктугунан жана гейлер менен лесбиянкалар 
тууралуу арзыбаган ушактарды жана мифтерди үзгүлтүксүз таратуудан пайда болот. 

№1 Миф. Гомосексуалдар педофилдер - мындайча айтканда кичинекей балдарга 
карата бузуку сексуалдык кызыгууну каалагандар. 
 Педофилия - бул сексуалдык ориентация эмес психологиялык оору экендигин 
медицина далилдеген. Сексуалдык каалоонун объектиси болуп чоң эркектер же 
аялдар эмес кичинекей балдар болушат. Педофилдердин басымдуу бөлүгү - элдин 
айтымы боюнча кадимкидей эле, көбүнчө аялы жана бала-бакырасы бар гетеросексуал 
эркектер экендиги сыяктуу далилдер коомдо айтыла бербейт.

Гомофобия жана басмырлоо
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Назгүл, 23 жашта:
«Менин кызымды дискотекада капа кылышат жана кордук 
көрсөтүшөт. Бир жолу бир киши анын лесбиянка экендигин билип 
калып өлтүрөм дегенге чейин барган. Анын суроосуна менин кызым 
эч арам оюу жок чындыгын айтып коюптур.  Бирок жакшы адамдар 
да бар, кызыма биз таптакыр эле тааныбаган киши болушкан».

Ирина, 27 жашта:
«Менин салттуу эмес ориентациям тууралуу группалаштарыма 
дайын болгондо, кыздар менин дарегиме карата шылдыңдоо 
иретинде тамашалашып,  басмырлоого аракет кылышчу. Башында 
мен көңүл бурчу эмесмин. Кийинчирээк бирөө мен бир группалаш кызга 
«көз кызганым» тууралуу ушак таратып жаткандыгын угуп калдым. 
Албетте, бул менин ачуумду келтирди. Биринчиден, мен ал кызга эч 
көңүл бурчу эмесмин, экинчиден, эгер мен лесбиянка болсом эле жер 
жүзүндөгү бардык аялзатын жактыра бербейм да. Гетеросексуал 
эркектердин аялдарга карата жактыруу же жактырбоо, сүйүү же 
жийиркенүү  сезимдери бизде да бар». 

№2  Миф.  Гомосексуалдар ылгашпайт жана кимди бузуп же жыныстык катнашта 
болууга мажбурлашты ар дайым издешет.
 Чындыгында, гомосексуалдык мамилелер гетеросексуалдык сыяктуу эле 
эки жактын макулдашуусу аркылуу курулат. Анткени, мажбурлап курган мамиледен эч 
кандай ырахат алууга мүмкүн эмес.  

№3 Миф. Гомосексуалдар - акыл-эси жана психикасы толук эмес адамдар.
 Сократ, Фредди Меркюри, Петр Чайковский, Александр Македонский, Сафо 
Лесбийская, Артур Рембо, Оскар Уайльд, Марина Цветаева, Леонардо Да Винчи - бизге 
гомосексуалдуулугу белгилүү болгон генийлердин тизмесиндеги бир нече ысымдар. 
Гетеросексуалдар сыяктуу эле гейлер менен гомосексуалдардын арасында кыйын 
чыкмалары бар, ошол эле учурда өмүр бою бир китеп окуу менен гана чектелгендери да 
жок эмес. 
 Белгилүү болгондой, мифтер - бул жөн гана мифтер. Ошого карабастан коом 
гомосексуалдарга карата катаал мамиле жасашат. Башка ориентациядагы адамдарды 
жаман көрүү менен бирге айрым гетеросексуалдар өздөрүнүн «туура, кынтыксыз 
дүйнөсүн» коргоо үчүн кылмыш кылууга даяр келишет. Эгер борбордо жана ири 
шаарларда гомосексуалдар өздөрүнүн ориентациясы тууралуу ачык айта алышса, ал 
эми айылдарда бул эң чоң көйгөй. 
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Ильвира, 29 жашта:
«Бир канча жыл мурда мен бир кыз менен жүрчүмүн. Биз 
бири-бирибизди сүйчүбүз, бизге чогуу болгон жакчу. Бир 
жолу мен алдын ала макулдашылган боюнча анын үйүнө 
келсем, ал жумушунан келе элек экен. Агасы эшикти ачып, 
үйгө кирип күтүп тур деди. Мен ал биздин мамилебиз 
жөнүндө кабардар эмес деп ойлочумун, бирок ал бардыгын 
билчү экен. Ал анын карындашы мени менен жүргөндүгү 
үчүн уруша баштады, мага окшогондорду жаңы төрөлгөндө 
эле муунтуп салыш керек деди. Менин ага түшүндүрүүгө 
кылган аракеттерим анын ого бетер жинин келтирди. 
Мушташып кеттик, анын катуу муштумунан мен эс-
учумду жоготуп койдум, ал эми эсиме келгенде ал эми 
зордуктап жатыптыр. Мен бул шумдукту токтотууга 
аракет кылдым, бирок алым жетпеди».

 Тилекке каршы Бишкекте лесбиянкаларга жана бисексуалдарга карата 
зомбулук көп учурайт. «Лабрис» КБ 2006-жылы Бишкекте жүргүзгөн иликтөөлөрүнө 
таянсак, сурамжыланган лесбиянка менен бисексуалдардын 23 пайызы мажбурланган 
жыныстык катнашта болушкан. Ушул сыяктуу зомбулук аял-лесбиянканын шеригинин 
туугандары, же сыртынан түшүнүксүз көрүнгөн адамды салттык алкакка киргизүү 
аракетин көздөгөн урушчаак маанайдагы адамдар тарабынан көрсөтүлөт.
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Гомосексуалдарга карата басмырлоонун жагдайлары

 Эгер гомофобия көмүскө болуп жана айрым учурларда адамдардын 
гомосексуалдар тууралуу жеке өзүнүн ой-пикирлеринде гана кезиксе, ал эми 
басмырлоо - бул ЛГБТ укугун чектөө аракети.
 Гомосексуал үчүн эң бир аянычтуу басмырлоонун түрү - жумуш берүүдөн 
баш тартуу же сексуалдык ориентациясынын айынан иштен бошотуу. Коомго пайда 
алып келүүнү каалаган, тиешелүү билими жана тажрыйбасы бар лесбиянкалар жана 
гейлер аларды ачык же кайсы бир болбогон  шылтоону айтып алардын эмгекке болгон 
конституциялык укугунан ажыратышканда депрессияга тушугушат.

 Гомосексуалдуу ориентациядагы адамдарды басмырлоо билим берүү 
тармагында да кезигет. Мындайча алып караганда дал ошол мектептерде, ЖОЖдордо 
өзгөчөлүктөргө карата сый-урматты калыптандыруу керек болсо дагы иш жүзүндө 
бардыгы тескерисинче болуп келет. Көпчүлүк учурда гомосексуалдардын укугу 
окутуучулар жана окуучулар тарабынан чектелет. Алар гейлер жана лесбиянкаларга 
тескери лакап аттарды коюу менен гана чектелишпестен, аларды сабашат, ал эми 
айрым балдардын ата-энелери «салттуу эмес» туураалуу угушканда ачууланышып, 
алардын балдарына терс таасирин тийгизээрин айтып окуудан чыгарышын талап 
кылышат.

Гульмира, 25 жашта:
«Мени ориентациямдын айынан жумуштан бир нече жолу бошотушту. 
Иш берүүчүлөргө менин резюмем жагат, маектешүүдөн өтүп, 
иштей баштайм.  Ал эми бир канча убакыттан соң менин лесбиянка 
экендигим дайын болгондо - бошотушат. Ачык эле айтышат: «Сен 
жакшы адиссиң, бирок биздин коллективге лесбиянканын кереги 
жок». Мен жумушумду 100% аткарам, саатыман тышкары иштейм, 
жумуштан калбайм, анан жыйынтыгында мени ким менен жыныстык 
катнашта болгондугум үчүн бошотушат».

Оля, 17 жашта:
«Мен 9-классымда орус тили жана адабияты мугалими менен урушуп 
кеттим. Бизге эркин темада сочинение жазып келүүгө тапшырма 
бергенде мен бир жыныстык сүйүүнү тандап алган кыздардын 
көйгөйлөрү тууралуу жазып бардым. Педагог мага сочинением үчүн 
эки коюп гана тим болбостон, бүт класстын алдында  окуп берүүгө 
мажбурлады».
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 Гомосексуалдарды басмырлоо башка адамдарга жеткиликтүү болгон 
кандайдыр бир кызматтарды көрсөтүүдө аларга «элден башкачасыңар» деп 
баш тартуудан байкалат. Кээде зыян алып келбейт, ал эми кээде олуттуу 
коркунуч алып келет, ден соолукка зыян келтирүүгө чейин жетет.    

Саша, 24 жашта:
«Менин гей экендигим маңдайымда жазылып турат дегендей эле. Жалпы 
республикалык тестте кайсы ЖОЖго болбосун өтүүгө мүмкүндүк берүүчү жогорку 
баа алдым. Университетте окуган биринчи күндөн тартып эле көйгөйлөр башталды. 
Бир окутуучу мени көрүп деканатта жаңжал чыгарды: «Мен педиктерди окутпайм». 
Аны мени баары бир кетет - группалаштары окутпайт деп сооротушту. Бирок 
биздин курстагы балдар жана кыздар менен мамилем жакшы болду. Ал эми окутуучу 
мени беш жыл бою көрүп турууга аргасыз болду». 

Бека, 23 жашта:
«Биз бир жолу ар дайым барып туруучу түзүк жай болуп эсептелген борбордук 
кафелердин биринде отурганбыз. Биз бешөөбүз болчубуз, албетте, бардыгы 
«башкача» көрүнүшөт. Отурганбыз, эч кимге тийишкен жокпуз, колдорубузду 
кармашкан жокпуз. Анан биз акы төлөп койгондон кийин сырабызды түгөтүп 
бүтөлү деп отурсак, жаныбызга официант кыз келип кафеден кетүүбүздү 
өтүндү. Биз эмне себептен азыр кетишибиз керектигин сурадык. Ал силер 
кире бериште отурасыңар жана бардыгына тоскоол болуп жатасыңар деди, 
кызык биз киргенден эле ушул жерде отурганбыз жана эч кимге тоскоол болгон 
эмеспиз. Биз сыра үчүн төлөгөндөн кийин түгөтө ичип кетебиз деп каршылык 
көрсөтө баштадык.  Ошондо кафенин ээси келип, эч нерсе укпастан «чыгып 
кеткиле» деди. Арабыздан бирөөнү «байкуш гермафродит» деп тилдеди. Биз 
ага түшүндүрүп көрөлү десек, ал сакчысына бизди кубалап чыгууга буйрук 
берди. Сакчысы бизди баштан аяк сөгүп арабыздан бирөөнү колунан тартып 
көчөгө сүйрөп чыкты. Эң кызыгы, администратор менен официант кыз бизден 
кечирим сурап жатышты - алар бизди тынч жана төлөөгө жарамдуу кардар 
катары билишет». 

Лиля, 40 жашта:
«Биз өткөн жылы «аялым»  экөөбүз  Ысык-Көлгө эс алууга бардык, жеке үйлөрдүн 
арасында жайгашкан чакан пансионаттан орун алдык. Экинчи күнү ээси биздин 
бөлмөгө күтүүсүз кирип калып биздин өбүшүп жатканыбызды көрүп калды. Бир 
сааттан соң туугандарыбыз келе жатыптыр деген шылтоону айтып бизди 
кетүүбүздү суранды. Жеке пансионаттын ээси бизден бөлмөнү өткөрүп алып жатып 
экинчи бул жакка келбей эле коюшубузду өтүндү, анткени анын кардарлары бизге 
окшогондор менен жанаша жашаганды каалашпайт экен».



41



42



43

Коомдо гомосексуалдарга карата мамиле

 Акыркы жыйырма жылда коомдо гомосексуалдарга болгон мамиле олуттуу 
өзгөрүүгө учурады. Бир жыныстык нике Нидерландияда, Испанияда, Бельгияда, 
Канадада жана Түштүк Африкалык Республикада мыйзамдаштырылды. Испаниянын 
премьер-министринин биринчи орун басары Мария Тереса Фернандестин айтымы 
боюнча, испандыктардын төрт миллионго жакыны гомосексуалдар, бул өлкө калкынын 
10% түзөт. Ошондуктан, бийликтегилердин оюу боюнча, алар башка салык төлөөчүлөр 
ээ болгон укуктарга ээ болушу зарыл. 
 Ал эми Кыргызстанга кайрылсак, биздин өлкөдө гетеросексуалдуу коом 
салттуу эмес сексуалдык ориентациянын өкүлдөрүнө кандай мамиле жасашат? 
 Белгилей кетчү нерсе, биздин өлкөдө кеңири алкактагы социологиялык 
иликтөөлөр эч качан жүргүзүлгөн эмес. Ошондуктан республикадагы эң популярдуу 
форумдардын бири - www.diesel.elсat.kg форумунда Интернет-ресурстун 
пайдалануучулары тарабынан 2007-жылы жүргүзүлгөн жашыруун сурамжылоонун 
жыйынтыктарына кайрылсак. Порталдын пайдалануучуларынын негизги бөлүгү - 
дүйнөлүк тармактын маалымат баракчаларына кире алуу мүмкүнчүлүгү бар, жашы 17 
ден 40 ка чейинки, борбордо жашаган аял жана эркектер.

 Биз көргөндөй, ачык жана «көмүскө» гомофобдордун пайызы ортоо 
мамилесин билдирет, бирок ушул учурда гомосексуалдарга элдер ортосаар же оң 
мамиле жасашат.

Сиздин гомосексуалдарга карата мамилеңиз?

Өөөөөтө терс! [ 14 ]          [34.15%]
 
Ичимен жаман көрөм, бирок сыртыма чыгарбайм [ 4 ]   [9.76%]

Мага баары бир [ 18 ]          [43.90%]

Оң [ 3 ]           [7.32%]

Оң, абдан жактырам! [ 2 ]        [4.88%]

Коомдо гомосексуалдарга карата мамиле
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  Жыл сайын Бишкекке өлкөнүн булуң-бурчунан жүздөгөн гомосексуалдар 
келишет. Борбор шаар аларды жашоо деңгээли жогорулугу жана чоң шаардын 
мүмкүнчүлүгү кенендиги менен азгырбайт. Алар Бишкекке калыптанып калган ой-
пикирлерден жана диний догмалардан эркин болуу үчүн келишет. Алар 16 сааттык иш 
күнүнөн жана бишкектиктер баш тарткан жумуштан коркушпайт, алар үчүн негизгиси 
- өздөрүнүн нагыз «Мен» деген нерсени табуу жана ачыкка чыгаруу үчүн шаарда 
туугандарынан жана кошуналарынан алыс болуу. 

Аселя, 19 жашта:
«Алар кызык көрүнүшөт, модалуу кийинишет, көпчүлүктөн бөлүнүп, өздөрүнө 
буруп турушат. Балким, бул күнөөдүр, бирок ошого карабастан, менимче, ар ким 
өз тагдырын өзү тандайт, жана ал үчүн өзү гана жооптуу. Мен аларды күнөөлөгүм 
келбейт, биз бардыгыбыз адамбыз, ар кимдин өз кызыкчылыктары, каалоолору 
бар. Эгер менин балдарым гомосексуал болуп калсабы? Эмне болмок эле? Башкача 
көрүнгөн кимдир бирөөгө кызыгуу артуу кыйын деле эмес, ал ким экендиги - айырмасы 
жок: эркекпи же аялбы. Эгер балдарым бактылуу болсо, мен эки эсе бактылуу болом. 
Мен балдарымдын тандоосун сыйлайм».

Вика,17 жашта:
«Салттуу эмес ориентациядагы адамдарга түзүк эле мамиледемин. Өзүнө жагат 
жана ал эч кимге тоскоолдук алып келген жок. Айта жүргөндөй, жаман улут жок, 
ар бир улуттун ичинде жаман адамдар бар. Христиандарда Кудай бардыгын көрүп 
турат жана, менимче, ал аларды ушундай экендигине карабастан кабыл алат. Ал 
эми мусулмандарда бул жагынан бир топ кыйыныраак, гей-мусулмандар жашырынууга 
аргасыз».

Раиса, 69 жашта:
«Мен түзүк эле мамиледемин, ар кимдин өз тандоосу бар. Бардык динде ушул 
сыяктуу мамилелер түшүнүү менен кабыл алынбайт, бул мыйзам ченемдүү 
көрүнүш, бирок эч нерсе кыла албайсың. Эгер менин уулум гей болуп калса, 
туура эле кабылдамакмын, эмне болмок эле, өлтүрүш керек эмес да!»

Барчын, 26 жашта, Талас областы:
«Мага үчүнчү класстан тартып кыздар жага баштады, ал эми алтынчыда эжейимди 
сүйүп калдым, аны менен достошуп алдым, ага ачыгын айттым, бирок эки тараптуу 
болбой калды. Ата-энем билип эле турушат, бирок унчугушпайт. Тааныштарым 
дагы. Туугандарым мындайды түшүнүшпөйт. Бир тууган сиңдилерим билишет, 
бирөөсү бизди кармап алды, бирок унчуккан жок, башкасына биз кызым экөөбүз ачыгын 
айтып бердик. Ал катуу чочуду, бирок убакыт өткөндөн кийин биз бири-бирибизди 
сүйөөрүбүздү түшүндү. Мен лесбиянка экендигим менен сыймыктанам».
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 Алар айылдарында сабырсыз, карама-каршы ой-пикирлерди билдирген 
адамдарды калтырып кетишет.

  Кыргызстандын гетеросексуалдуу коому гомосексуалдуулардын укугун кабыл 
алуудан жана бир жыныстагы байланыштарды мыйзамдаштыруудан азырынча алыс. 
Бирок социалдык калыптанган эрежелерден тышкары жашаган адамдарга карата жек 
көрүүнү билдирүүдө анчейин бирдиктүү эмес.  Элдин дүйнөгө болгон көз карашында 
- алар гомосексуалдарды толеранттуу кабылдоого карай кадам жасайбы же мамлекет 
тарабынан жайылтылып жаткан гомофобияга карай ыктайбы деген маселелер олуттуу 
ролду ойнойт. Бул болсо жарандык коомдон жана бийлик өкүлдөрүнөн көз каранды.

Рустам, 25 жашта:
«Мен бул кыздарды түшүнөм. Аял жаратылышында укмуш сонун жаралган, 
анан алардын бири-бирине тартылышы таңгалаарлык деле эмес. Бири-бирин 
кантип бактылуу кылаарын билишет го дейм. Ал эми эркектерди түшүнбөйм. 
Алар эркектик абийирге шек келтирип жатышпайбы. Бул туура эмес, мен сөз 
менен айтып жеткире албайм. Мен андайларды карагандан жийиркенем. Дин 
мындай адамдарды кабылдабайт жана аларга жардам бербейт. Бул чоң күнөө, 
жууп кетирилгис так».

Жумакан, 49 жашта:
«Мен мындай адамдарды түшүнбөйм. Алар же оорукчан, же келесоо. 
Аларды туура жолдогу адамдарга көрсөтпөө керек. Аларды жиндилердин 
ооруканасына жаткырып жок кылуу керек. Ислам мындай нерселерди 
кабылдабайт. Куранда алар түз эле тозокко түшүшөт деп жазылган. 
Алар уяты жок, тарбиясы жок адамдар. Менин эки кызым жана бир уулум 
бар. Кудай сактасын, эгер алардын бирөөсү ушундай болуп чыкса, мен 
аны каргап салам. Мен эч нерсе укпайм, Алла өзү кечирсин, мага мындай 
баланын кереги жок».

Жылдыз, 45 жашта:
«Мен аларды түшүнбөйм. Менимче бул психикалык оору. Бул туура 
эмес, дин мындай мамилелерди таптакыр колдобойт. Менин уулдарым 
гомосексуал болуп калганын элестете албайм».
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ӨЭУ лидерлеринин жана бийлик өкүлдөрүнүн Кыргызстандагы гомо жана 
бисексуалдардын абалына карата ой-пикирлери.

Толекан Исмаилова.  «Жарандар коррупцияга каршы» укук коргоочу борборунун 
аткаруучу директору:
 «Менин оюмча, ЛГБТ-коомчулугу башка формалдуу эмес уюмдар ээ болгон 
сыяктуу эле укуктарга жана эркиндикке ээ, анткени мындай уюмдарды түзүүгө негиз 
болуп адамдын баштапкы баалуулуктарынын форматы - жарандардын биригүүгө, 
ассоциация түзүүгө эркиндиги эсептелинет.
 Тилекке каршы, мындай маалыматтын жарандар үчүн жетишсиздигинен  бул 
тема дээрлик тыюу салууда, же болбосо, бул жөнүндө билип калышса, анда басмырлоого 
себеп болуп берет жана инсан үчүн да, коом үчүн да коркунучтуу болгон зомбулук менен 
тыюу салынууга туш болот. Укук коргоо органдары тарабынан ачык куугунтукталуу 
башталат, ал эми гомосексуалдардын жеке турмушун айрым маалымат каражаттары 
бир беткей чагылдырууга өтүшөт.
  Менин тааныштарым менен досторумдун арасында гейлер жана лесбиянкалар 
бар. Бул боюнча менин эч кандай тескери оюм жок, анткени мен укук коргоочумун жана 
ар бир адамдын тандоо эркиндигин сыйлайм».
 

Анара Молдошева. «Сорос - Кыргызстан» Фондусунун гендер маселелери боюнча 
кеңешчи: 
 «Кыргызстанда, тилекке каршы, адам укугуна бардык жерде шек келтирүү 
байкалат. Бардык деңгээлде, бийликтин эң жогорку деңгээлинде дагы шовинизм, сексизм, 
гомофобия сыяктуу басмырлоонун башка формаларынын орун алышы калыптанып 
бараткансыйт. 
 Ушуну эске алганда, басмырлоого туш болуп жаткан топтун кызыкчылыгын 
коргоону максат кылгандар өздөрүнүн жана активисттик коомчулуктун ичинде калыптанып 
калган ой-пикирлерден арылууда дагы жакшылап аракет кылууга чоң маани бериши 
керек».

   2005-жылдын 17 майында Бишкекте «Кыргызстандагы гомофобия: арылуу 
жолдору» деген темада тегерек стол өткөрүлгөн. Ар түрлүү коомдук уюмдар, 
журналисттер, Омбудсмен аппаратынын жана ИИМ өкүлдөрү катышышкан. 

ИИМ өкүлдөрү өздөрүнүн каршылыгын жашырышкан жок: 
 «Силер менен мен Бишкектебиз. Ар бир өлкөнүн өз маданияты, каада-салты, 
элдин түшүнүү жана урматтоону талап кылган менталитети бар.  Силер бизди сабашат 
деп даттанып жатасыңар.  Мына, мисалы, мен дагы сабамакмын, эгер уулум менен 
сейилдеп жүрүп эки эркек кол кармашып алып, же андан да жаман - өбүшүп жатышса. 
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Жерге түшкүлөчү. Бишкекте эч качан силердин жолуңарда «жашыл жарык» күйбөйт, 
мындай Америкада же алыскы Батышка болушу мүмкүн, бирок бул жерде эмес. Силер 
мындай кылыгыңар менен дагы эле жер төлөлөрдө жашынып жүрө бересиңер. Бул 
менин ИИМдин өкүлү катары эмес өзүмдүн жеке пикирим».  

Турсунбай Бакир уулу, Кыргызстандын Омбудсмени (Акыйкатчы)
 Суроо: Сиз, адам укуктары боюнча коргоочу акыйкатчы катары, ЛГБТ-
коомчулугуна кандай көз караштасыз?
 Жооп: 2002-жылы мен биздин эки палаталуу парламенттин алдында ант бергем. 
Кыргыз Республикасынын бардык жарандарынын жана анын территориясында жашаган 
бардык адамдардын кайсы бир топко киргендигине же жарандыгына карабастан укугун 
коргойм деп сөз бергем. Ошондон бери мен антыман тая элекмин.
 Суроо: Сиз иш алып бара баштагандан тартып ЛГБТ-коомчулугунун өкүлдөрү 
жардам сурап кайрылышканбы?
 Жооп: Менде эки окуя болгон. Иштеп баштаган алгачкы жылы мага гермафродит 
баласы бар аял кайрылган. Анын айтымында, алар аны күйөөгө беришкен, бирок 
күйөөсү ал менен жашагандан баш тарткан. Эми мындай окуя болуп жатса эмне кылмак 
элек. Ошондуктан колубуздан келгенин жасадык. Акчалай жардам бердик, Москвага 
операцияга жөнөтүүнү уюштурдук, андан кийин алар тууралуу эч нерсе укканым жок. 
Мага мындан башка эч ким кайрылган эмес, бирок эгер кайрылып калышса, биз, албетте, 
бардыгын караштырып чыгабыз. Азыр мен транссексуалдарга документ алмаштыруу 
варианттарын караштырып жатам.
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КОРУТУНДУ

 Бул китепчеде Кыргызстандагы лесбиянкалар, гейлер, бисексуалдардын 
жашоосундагы негизги жагдайлар келтирилген. Гомосексуалдуулук инсандын 
өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Кыргызстандагы лесбиянкалар, гейлер жана 
бисексуалдардын кыймылы 15 жылдан бери иш алып келе жатат. ЛГБТ уюмдары 
жана демилгечи топтору тең укуктуулук үчүн кызуу күрөшүп жана топтун  өлкөдөгү 
абалы тууралуу коомчулукка маалымат жайылтып келишет. ЛГБТ карата 
туугандары, айрым учурларда милиция тарабынан зомбулук көрсөтүү кеңири 
тараган.  Кыргызстандын региондорунда гомосексуалдардын абалы өтө оор, ал 
жакта аларды зордоп үйлөнтүшөт же күйөөгө беришет, башкача көрүнгөндөрү үчүн 
кысымга алышат. Кыргызстандык айрым коомдук уюмдардын лидерлеринин ою 
боюнча,адамдардын бул тобунун укугу үчүн күрөшүү зарыл. 

 Бул китепче алгачкы жана биз келечектеги басылмаларда гомосексуалдуулук 
боюнча талкууну улантабыз. 

 Гомо жана бисексуалдар тууралуу көбүрөөк билгиңиз келсе, кайрылыңыз: 

«Лабрис» Коомдук Бирикмеси
дареги: а/я 1969 Главпочтамт, Бишкек 720000, Кыргызстан 
тел: (+312) 902-963
e-mail: kyrgyzlabrys@yahoo.com
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